PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum e.o. 10 febr. 2019
Dienst van de voorbereiding

Als we op deze regenachtige zondag om half
tien de kerk binnen
komen, staat de
koffie voor ons
klaar. Ook nu is de
jeugd er weer om

ons een kopje koffie of
thee aan te bieden. De
koekjes die we er bij
krijgen zijn gebakken
door mevr. Wakil. Een
echte Syrische
traktatie.
Thema: Sociale Media
Als om 10.00 uur iedereen zijn plekje heeft
opgezocht
komen er
kinderen binnen
die druk in de
weer zijn met
hun mobiel.
Ze hebben
nergens anders
oren naar. Dit is
n.a.v. het thema van deze dienst: “ social
media” . Ze mogen nu gaan zitten op kussens
voor in de kerk.

Hierna volgt er een prachtige film over de natuur
op de beamer. Een
gesproken woord er bij
gaat over: hoe wakker
worden, keuzes maken
en hoe je naar het
leven kijkt.
Na deze mooie
voorstelling worden we
welkom geheten door ouderling
van dienst Linda Jongbloed.
Aan de kinderen en grote
mensen wordt gevraagd hun
mobieltjes uit te doen. Dat is
nog niet zo eenvoudig.
We zingen liet 55: 1, 2, 3:
“Wês wolkom allegear
Wês wolkom, ien kear, noch in kear”

Na bemoediging en groet
zingen we lied 833 in drie
talen:
“Take me, take me as I am,
Neem me aan zoals ik ben
Nim my, nim my sa ik bin”
Dienst van het woord.
Psalm 138 wordt gelezen als psalmgebed uit de
Bijbel in gewone taal. Het is een lied van David.
Met weer een prachtige natuurfilm over de
grootsheid van de schepping op de beamer
zingen we lied 733 uit “Opwekking”
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“De zon komt op,
maakt de morgen wakker”
We krijgen nu een
inleiding op het
thema van deze
dienst. Tjitske
Brouwer vraagt
wie allemaal hun
mobieltje mee
hebben genomen.
Er zijn
ouderwetse( die
nog goed werken)
en de nieuwste
soorten. Aan de
jeugd wordt
gevraagd wat ze
denken dat de
ouderen doen met hun mobiel. Dat houdt
volgens hun op met :”bellen, sms,-en en appen”
De jeugd zit op “instagram, snapchat,
facebook”.
En veel kinderen hebben nieuwe telefoons en
de ouders nemen dan de telefoon van de
kinderen over…
Wie weet kunnen we nog van elkaar leren.
Gebed om ontferming
De jeugd die zondags in de
Fikarij samenkomt heeft
onderwerpen bedacht waarvoor
ze willen bidden.
Bij elk onderwerp
waarvoor gebeden
wordt, wordt door
Samir Tawafra
een kaarsje
aangestoken.
Hierna zingen we lied 23c : 1,2,3,4,5:
“Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij”
Het evangelie van de zondag
Het verhaal De Vissers: uit woord voor woord
van Karel Eijkman en Bert Bouman.
Dit gaat over de discipelen die niks hebben
gevangen na een hele nacht vissen.
Jezus zegt tegen Petrus om naar diep water te
gaan en de netten aan de andere kant uit te

werpen. Jezus gaat met hem mee. Petrus ziet
dat helemaal niet
zitten. Vooral niet in
diep water. Maar
wat schetst zijn
verbazing: het net
zit boordevol.
Dan vraagt Jezus
aan Petrus om met
hem mee te gaan om mensen te helpen en zo
vissers van mensen te worden. Ook zijn broers
gaan mee.
Nu gaan de kinderen knutselen met Tjitske
Brouwer.
Wij zingen lied 531: 1, 3:
“Jezus die langs het water liep”
Mariska Ruys heeft het
oude verhaal over Petrus
herschreven naar de tijd
van nu.
Dit wordt voorgelezen
door Gijsbert Wassenaar.
De visserij wordt
tegenwoordig heel anders
gedaan dan in de tijd van
Petrus. Ze raadplegen de
app waar ze vis kunnen
vangen en wanneer. Dus
Petrus zou het ook in
deze tijd niet zo zien
zitten om nog een keer de netten uit te werpen,
alleen omdat Jezus het zegt. Maar hij gaf Jezus
het voordeel van de twijfel. En zie, het lukte. In
die tijd was er alleen persoonlijk contact. Maar
ook nu zijn er nog steeds mensen die elkaar
willen helpen en met elkaar in contact willen
komen en blijven.
We zingen lied 891: 1,2:
“Heer, ik kom bij U,
Neem mijn leven, maak het nieuw”
Korte overdenking
Door de sociale media is er grenzeloze
bereikbaarheid.
Het is mooi, alles en iedereen is bereikbaar,
maar kan ook verstikkend werken en kwetsend

Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o.
10 feburari 2019

2

zijn. Je hebt zomaar een berichtje verstuurd. Je
kunt er verslaafd aan raken. Je kunt elkaar er
door kwijtraken en eenzaam worden.
Maar er is ook nog een wereld die er altijd al
was. Een wereld van persoonlijk contact.
Mensen hebben elkaar nodig, mensen die altijd
aanwezig zijn.
God is altijd met ons
verbonden. Daar
mogen we ons thuis
voelen. Je moet elkaar
opvissen bij
moeilijkheden.
Hoop dat je God en
mensen vindt die er zijn
in tijd van nood. Die ons weer op het droge
krijgen.
Als het nodig is in je leven, gooi het dan eens
over een andere boeg. Dat schept weer
mogelijkheden. Op hoop van zegen.
De jeugd laat ons via internet een aantal vragen
beantwoorden. Op de beamer komt te staan
wie inloggen en meedoen. De kinderen helpen
de volwassenen om het inloggen voor elkaar te
krijgen. Er zijn 22 mensen die wel mee willen
spelen. Ze moeten inloggen en er een naam bij
bedenken.

Er worden hun 5 vragen gesteld waarop ze uit 4
verschillende antwoorden kunnen kiezen.
Ook de score wordt bijgehouden.
Tjitte Talsma en zijn kleindochter Linde hadden
5709 punten. Alle vragen goed en het snelst
geantwoord.

De kinderen laten zien dat ze een vishengel met
een vis eraan hebben gemaakt.
Dienst van het delen
De bloemen gaan vandaag
als groet van onze
gemeente naar Ans
Monsma
De 1e collecte is voor
catechese en educatie
De 2e collecte is voor
kerkelijk werk.
Herdenking
We herdenken nu mevr. G. Talsma-Prins die op
6 febr. is overleden op de leeftijd van bijna 88
jaar.
Voorgelezen wordt “de minsken fan
foarbij” van Hanna Lam.
We zingen lied 90:1,8:
“Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult
wezen
De zekerheid van allen die U
vrezen”
Ondertussen wordt door diaken Tjitske
Cnossen een kaarsje aangestoken en
in de kapel gebracht, waar ook mevr.
Talsma
haar naam
is bijgeschreven.
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Dankgebed-voorbeden- en stil gebed
We sluiten de gebeden, waarin voor de familie
Talsma wordt gebeden, af met lied 886:
“Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart"
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe”
We zingen als slot
“Ga dan op weg
En laat hoop en verwachting je leiden”
Hiervan zingen we drie coupletten op de
melodie van lied 868: “Lof zij de Heer, de
almachtige Koning der ere”

Heenzending en
zegen
We spreken
elkaar de zegen
toe en sluiten die af met het zingen van
het amen van lied 242 uit de bundel
SOW. We herhalen de eerste regel een
paar keer.

Medewerkers
Voorganger:
Ouderling:
Diakenen:
Organist:
Koster:
Beamer:

Da. W. de Boer-Romkema
Linda Jongbloed
Wiebren Jongbloed Tjitske Cnossen
Albert Minnema
Gerrit de Vries
samengesteld door Tjitske Brouwer
en bediend door Hendrik Hiemstra
Bloemen:
Bep Minnema
Voorbereiding: Tjitske Brouwer en Samir Tawafra
van het Praethuys
Gemeenteleden Gysbert Wassenaar en Mariska Ruys
Tekst: HM Foto: ROB
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