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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Kerk school gezinsdienst 

Zondag  20 april 2008 
 

 
Thema: Broodnodig 
 
Opening 
De dienst begint met het lied: “Zomaar te gaan 
met een stok in je hand; zonder te weten wat je 
zult eten”. Samen op Weg: 186.  
Terwijl we dit zingen komen er kinderen bij 
elkaar, pakken een stok en lopen ritmisch 
stampend met die stok door de kerk.  
 

Opening en inleiding 
Dit gebeurt door de voorganger. Hij legt uit 
waarom er allemaal brood in de kerk staat en 
hoe ‘broodnodig’ brood is….  
 
Het gebed om 
ontferming wordt 
met ons gedaan 
door Ciske, 
Nathalie en 

Bastiaan.  
 

 

Vervolgens 
werd er op 
de blokfluit 
gespeeld… 

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: Dit giet oer de Joden die út Egypte 
kamen en troch de woestyn reizgen. Sy 
begûnen te protteljen oer it iten... Doe kamen 
der fûgels. Fette fûgels dy sa wurch wiene dat 
sy op de grûn kwakten. Die Kwakels wiene 
goed te iten.   
 

 
2e lezing: Hierin werd verteld 
van het manna die iedere 
morgen aan een struik zat en 
dat gegeten kon worden.  
De groepen 1, 2, 3 en 4  lieten 
een opzegversje horen. Het 
werd beloond met applaus.  
 
Preek: De predikant gaat in de 
kerk vragen stellen. Als je een 
bal kunt kopen voor 10 of 15 euro, wat kies je 
dan?  
Waar zou je voor kiezen als je een baan moet 
kiezen, een baan waarbij je veel verdient of een 
baan waarbij je minder verdient? Maar wat als de 
baan waar je veel verdient niet leuk is en de baan 
die minder verdient je wel heel leuk lijkt? 
En als vraag voor de volwassenen: Als je 5% 
rente kunt krijgen of 3% rente op je spaargeld, 
wat kies je dan? En als je bij die 5% niet weet 
hoe je geld belegd wordt maar bij de 3% weet je 
zeker dat het op een goede manier belegd wordt 
(niet de wapenindustrie, geen kinderarbeid…) 
wat kies je dan? 
 
De predikant leit út dat it faak foarkomt dat 
minsken ‘prottelje’. Ek bern kinne dat dwaan. It is 
in teken dat der wat mis is. Dat kin ek komme 
omdat je bang binne. Haw ik wol goed keazen? 
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As je je hert folgje kieze je miskien wol  foar de 
baan wêrby je minsken helpe mar minder 
fertsjinje.  
Wês goed foar dysels, foar de minsken om dy 
hinne en de natuer. Dat makket je in goed 
minske en dat hawwe wy allegearre 
breanedich... 
 
Nei de preek 
waard der 
prachtich 
spiele troch  
bern op blaas-
ynstruminten. 
It waard 
weardearre 
mei 
hânklappen   
 

Favoriete lied 
We zingen het favoriete lied van basisschool  
‘De Arke’. ‘Go down Mozes, way down in 
Egyptland. Tel ol’ Pharaoh: Let my people go!’ 

 
Tsjinst fan it dielen 

Troch de bern fan 
de skoalle is 
allegearre bôle 
meinommen. Dat 
wurd no útdield en 
ûndertusken sizze 
bern ferskillende 
gedichten op die sy 
self makke hawwe.  

Dernei wurd de kollekte hâlden.  
1e Collecte: Ere dienst en Kerkmuziek. 
2e Collecte: de Kerk.  

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er wordt gedankt en gebeden, afgesloten met het 
samen bidden van het ‘Onze Vader”.  
 

Bloemen 
De bloemen gingen naar mevrouw 
Reitsma Boesekool.  
In het bloemstuk is het ‘protteljen’ 
uitgebeeld met de vrucht van de 
plataan. De matzes staat voor het 
manna..  
Het bloemstuk is gemaakt door 
Griet Kielstra. 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:    Jannie Smids. 
Ouderling van dienst:  Karla Hingst 
Medewerking:  Kinderen en leiding van 
de Christelijke Basisschool ‘De Arke’.  
 
Bij het naar buiten gaan konden we allemaal nog 
brood meenemen voor onderweg.  
 


