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Het thema van deze “10.00 uur dienst”  is  “Wie 
is je naaste?”  
 

We beginnen 
met koffie met 
wat lekkers,  
zoals alle 
tienuurdiensten 
wordt begonnen. 
De één staat 
uitvoerig bij te 

praten, de ander 
zoekt alvast een 
plekje in de bank 
om deze ochtend 
in stilte te 
beginnen. Veel 
kinderen zijn van 
de partij.   
 

                                      Alie Bouma heet ons                                        
                                      van harte  welkom.  
 
                                      We zingen lied  288:  
                                      ‘Goedemorgen     
                                      welkom  allemaal’ en na  
                                      de bemoediging psalm  
                                      33: 8 ‘Wij wachten stil  
                                      op Gods ontferming’.  

 
Ds. Wiebrig de 
Boer –
Romkema 
geeft een 
introductie op 
het thema.  
Wie is onze 
naaste 
eigenlijk, kan 

ik  

 
 
een naaste zijn, wil ik dat? Al dit 
brainstormen leidde het thema: 
‘Wie is mijn naaste?’  
 
Geartsje van der Meer legt 
stellingen aan de kerk voor 

en het blijkt dat de 
kerkgangers zeker 

vinden dat in bijna alle gevallen de kerk naast de 
staat ook een taak heeft in 
het opvangen van de 
naaste.   
 
Daarna volgt het 
toepasselijke lied: ‘Toen ik 
naar mijn naaste zocht, 
waar was jij’, SOW 195. 
De kinderen komen naar 
voren en luisteren naar het 
verhaal van de 
Barmhartige Samaritaan.  
 
Daarna vertellen Gysbert 
en Elizabeth de door 
Linde Jongbloed geschreven prachtige en  
boeiende hervertelling van dit verhaal in de 
hedendaagse tijd. Dit bracht het verhaal 
plotsklaps heel dicht bij. De vluchteling die op 
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weg was van Grou naar 
leeuwarden en op zondagmorgen 
gewond bij de Bredyk strandde, 
kreeg te maken met een haastige 
melkrijder en een dubbende 
dominee, die onderweg was naar 
de Sint Martinuskerk, waar 80 
mensen op hem zaten te 
wachten. De dominee koos er 
toch maar voor naar de kerk te 

gaan. Maar toen kwam gelukkig autosloper 
Muppet voorbij. Hij pakte zijn rooie zakdoek en 
stelpte het bloed van de vluchteling en legde 
hem in het bakje van zijn truck. Hij bracht hem 
naar;  ‘syn skoanmoeke, dy het altyd 
ferpleechster weest en kin har der fast mee 
redde”.  

 
In de preek die hierop 
volgde werd duidelijk 
gemaakt dat het leven 
niet altijd zwart/wit  is. 
Kiezen wat de goede 
weg is, is niet 
eenvoudig,  maar 

bestaat uit lastige 
dilemma’s en 
meerdere kanten. 
Soms ben je verblind 
door vooroordelen. 
Je wilt wel helpen 
maar het moet de eigen plannen niet te veel 
doorkruisen. Je hoeft ook niet meteen  het 
antwoord te weten verwarring en twijfel hoort er 
bij. Ook belangrijk is wat voor hulp welkom is bij 
de ander. En durf je jezelf ook te laten helpen 

door een ander 
zonder 
gezichtsverlies.  
Innerlijke 
bewogenheid 
kunnen we altijd 
om blijven bidden.   

 
Ondertussen zijn 
de kinderen erg 
druk aan de 
slag…  
 
 

En twee dagen 
geleden wat het Sint 
Martinus… Daar werd 
in deze Sint 
Martinuskerk natuurlijk 
rekening mee 

gehouden. 
 
Dienst van het delen.  
Daarna volgen de 
mededelingen. De 
bloemen gaan 
naar de familie 
Kootstra. De 
collectes zijn voor 
kerk in actie voor 
het binnenlands 
diaconaat voor 
warmte en steun voor mensen die tussen wal en 
schip raken.   
 
Dan blijkt dat de verhalenboeken die door het 
dorp circuleren  op het moment niet te traceren 
zijn. Wie weet waar ze zijn? Al gauw blijkt dat ze 
weer in beeld komen. 
 
Dan wordt er gezongen ‘Handen heb je om te 
geven.’ 
Klaaske leest een gedicht voor van Marinus van 
der Berg. De 
kinderen  komen 
weer terug en 
laten zien wat je 

met een ehbo-kist 
allemaal kunt doen. Kijk 
goed want er is geld, 
pleisters, verband,  eten, 
drinken en liefde. Want dat 
heeft ieder mens nodig.   
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Heenzending en Zegen. 
Tot slot zingen we ‘Hear wes mei ús oan’t in 
oare kear’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
We worden heengezonden met de 
Zegen van de Heer.  
 
 

 
Hiermee is een eind 
gekomen aan deze 
bijzondere dienst die 
georganiseerd was 
door het Praethuys, 
de zending- 
missionaire 
commissie en de 
diaconie. 
. 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Wiebrig de Boer-Romkema 
Voorbereiding door: 
Praethuys, (Geartsje van der Meer en Klaaske de 
Boer). Zendings- en missionaire commissie, 
kindernevendienst en diaconie.:  
Ouderling:  Alie Bouma en Jannie Veenstra 
Diaconie    Tjitske Cnossen en Tjitske Visser 
Organist:    Klaske Deinum 
Koster:         
Bloemen:    Klaaske de Boer 
JR 
         
  

 


