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Dienst van de 
voorbereiding 
De ouderling van 
dienst heet ons 
allemaal welkom. 
De vele gasten in het Nederlands, de kinderen 
in het Fries. Aansluitend worden direct de 
mededelingen gedaan. 

De dominee krijgt een hand 
van de ouderling en legt aan 
de kinderen uit waarom: Het is 
een symbool van: ‘we doen 
deze dienst met elkaar en we 
staan achter je’. Vervolgens 
loopt hij naar de andere 
medewerkers van de dienst en 
geeft hen ook een hand.  
 
De dienst heeft een sterk 
Afrikaans tintje door de 
aanwezigheid van Basil en zijn 

groep en Pauline en Justin 
Omara. 
Het openingslied is dan ook het 
lied Kangola; Als U mij niet 
verlost, wie verlost mij dan. 
 

Dienst van de schriften 
Justin en Pauline Omara worden 
naar voren uitgenodigd, zij zullen 
beide het stuk van Matth. 28:16-
20 voorlezen, in het Nederlands 
en in een lokale Afrikaanse taal, 
de moedertaal van Justin.  

 
Gezongen wordt: Above all: We hebben Kerst 
gevierd en gaan nu onderweg naar Pasen. 
 
Overdenking 
Gezien de volle liturgie is er een hele korte preek. 
Ds. De Haan refereert aan het plaatje van 
vroeger met allemaal gekleurde kinderen erop en 
de tekst: ‘Kinderen van één Vader zijn we 
allemaal’.  
 
Overal in de wereld is 
de boodschap van 
Gods trouw en liefde – 
vertaald in het leven 
en sterven van Jezus 
Christus – geweest. 
En al waren er ook 
zwarte bladzijden in 
de geschiedenis van 
het zendingswerk, er 
is ook veel goeds 
gedaan. Zendelingen 
hebben veel 
opgeofferd voor dit 
werk en waren vaak 
solidair met de 
inheemse bevolking. 
Zij waren het die de 
westerse culturele 
hoogmoed een halt 
probeerden toe te 
roepen.  
En terwijl nu op het 
noordelijk halfrond de 
kerk slinkt, bloeit ze in 
het zuidelijk halfrond en 
komt de zending nu bij ons terug. De wending 
van de zending. 
De Haan is zelf in Zuid-Afrika geweest, en ook al 
versta je daar niet wat er gezegd wordt in een 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

13 januari 2013 

2 

kerkdienst, je voelt de bezieling. En die mag 
ons binden. 
En God geeft ons mee: Ik bin mei dy, alle 
dagen oant de ein fan’e tiden ta.  

 
Samen met de kinderen wordt ‘Alleluja, 
osannah, Jesué’ gezongen. Met instrumenten 
én in optocht.  
 
Paulien en Justin vertellen over hun wer k in 
Noord-Oeganda. De eerste dia zegt: 
 

Er bestaat een taal die iedereen begrijpt: 
de taal van de geestdrift 

dingen die je doet met hart en ziel 
op zoek naar iets wat je wilt 

of waar je in gelooft 
                                                           
(Paolo Coelho) 
 

Voor meer info over hun 
werk: 
www.omarafoundation.com  
 

 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte:  Omara Foundation 
2e Collecte:  Kerkenwerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
 

Heenzending en Zegen 
We zingen Ps. 150: 1 en 2 
en sluiten af met Ús Heit, 
waarna we de zegen 
meekrijgen.  
Na de zegen zingt de band 
van Basil nog een vrolijk 
nummer ‘Koko na balingo’: 
God is liefde. 

Dit gaat met een zegengebaar en geluid 
gepaard: de vrouwen mogen een Afrikaanse 
jodel laten horen.  
Met name de familie De Jong is hier bedreven in; 
na de kerkdienst is het buiten 
ook nog een tijdje te horen. 
 
Bloemen gaan als groet naar 
dhr. A.Soepboer, Tjaerderdyk 
20 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Gerrit de Haan 
Muziek:   band van Basil 
Koster:   Sake Mink 
Bloemen: Lieuwkje van Lune 
Ouderling van dienst:  Simon Turkstra 
2e ouderling:  Carla van der Graaf 
Diakenen: Hinke Meindertsma,       
                             Tjitske Visser 
Kinderdienst:  Klazien de Hoop, Jikke Wijmenga.   

http://www.omarafoundation.com/

