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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
KINDERDIENST 

Zondag  19 oktober 2008 

 
Kinderdienst verzorgd door de 
Zondagsschool  

“De macht van het kleine” 
Het thema van de dienst was:  

“Jij dacht aan mij.” 
De dienst was gegoten in de vorm van een 
Zondagsschool uurtje. Elke leidster verzorgde 
een onderdeel van de dienst. 
Er werden uitsluitend kinderliedjes gezongen. 
Omdat het lastig is om de hele tijd met je geld 
in je knuistje te zitten, werd de collecte met 
behulp van spaarvarkentjes aan het begin van 
de dienst gedaan. 

Ook mocht iedereen 
een snoepje uit een 
mandje kiezen.  
Het Bijbelgedeelte over 
“De barmhartige 
Samaritaan werd 
voorgelezen uit een 
kinderbijbel en ook 
werd er nog een vrij 
verhaal verteld over 
een schoenendoos die 
gevuld werd door 
wereldkinderen. 
Aan het eind van de 
dienst  mochten de 
kinderen alle door de 
kerkgangers 
meegebrachte 
spulletjes ophalen voor 
het vullen van een 
schoenendoos. 
In een plezierige chaos 

werden de versierde schoenendozen gevuld 
door de kinderen bijgestaan door de leidsters.  
Met deze dozen worden kinderen blij gemaakt 
in ontwikkelingslanden. 

 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Protestants erfgoed 
2e Collecte: Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Voorbeden werden aangedragen door de 
gemeenteleden. De kinderen van de  
zondagsschool hadden dat al de vorige zondag 
gedaan 
  

Bloemen 
De bloemen gingen naar 
Elske Posthuma 
 Het bloemstuk was gemaakt 
door:  Gina Turkstra 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Klazina de Hoop 
Organist:   Klaske Deinum. 
Koster:    Jannie Smits 
Ouderling van dienst: Geartsje v.d. Meer 

 

Vesper 
In de avond werd er een vesper gehouden.  
Met de 20 aanwezigen werd deze gehouden in de 
kapel.  
Met de nieuwe verlichting, de nieuwe inrichting en 
met begeleiding van de piano door …. Wybrandi was 
het een goed samenzijn. 
Er werd gewerkt met een vernieuwde liturgie. Daarbij 
is ruimte gecreëerd om zelf gebeden in te brengen.  
Deze avond is gebeden voor een dochter, voor frou 
Nauta, voor Elske, voor een collega die zeer ernstig 
ziek is, gedankt voor de mooie dienst van deze 
morgen en deze avond….. 
Dit is beantwoord door de aanwezigen met: 

Heer ontferm U….. 

 
De vesper is afgesloten met het samen zingen 
van 

Hear wês mei ús oant de oare kear. 


