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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

     Kinderdienst 

18 oktober 2009 
 
Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst heet iedereen van 
harte welkom in deze speciale kinderdienst. 

Daarna neemt de 
leiding van de 
zondagsschool het 
over. Het gaat 
vandaag over "je 
bent kostbaar". 
We zingen Dit is de 
dag (Geroepen om 
te zingen 5) 
Dominee 
Wagenaar opent 
de dienst met het 

kind van de zondag. 
Nadat we het lied Dank u voor deze morgen 
hebben gezongen helpen de kinderen met het 
collecteren. 

 
Dienst van het Delen 

1e Collecte is voor de 
diakonie  
2e Collecte is voor de kerk.  
De eerste collecte is 
vandaag voor de 
slachtoffers van de ramp op 
Sumatra en de tweede voor 
de kerk. Na de collecte mag 
iedereen snoepje nemen.  
 
 
 

 
Vervolgens wordt het lied Handen heb je om te 
geven gezongen. 
 

Dominee leest het verhaal "worden als een kind" 
uit de kinderbijbel. Dit verhaal vertelt over de 
discipelen die graag als beste en als eerste 
discipel willen worden en zich afvragen wie van 
hen door Jezus als de beste wordt gezien. Terwijl 
het juist gaat om het dienen en niet om jezelf op 
de eerste plaats te zetten. 

Passend hierbij is het lied dat we daarna met 
elkaar zingen: Laat de kinderen tot mij komen. 
 
Daarna vertelt een van de leidsters het verhaal 
van Muizen en Olifanten. Uit dit verhaal blijkt dat 
ook hele grote en sterke dieren soms de hulp van 
hele kleine dieren nodig hebben.  
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Dan luistert iedereen naar het lied  
Wit, zwart, rood en geel. 
 
De ouderling doet de mededelingen. 
 

En dan laten 
een aantal 
kinderen zien 
waarin zij 
kostbaar zijn.  
De 
volwassenen 
hebben gele 
briefjes 
gekregen en 
deze kunnen 

ze invullen 
met hun 
"kostbaar 
zijn" 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De gebeden worden dit keer gezongen en 
muzikaal begeleid door gitaarspel van enkele 
kinderen. De kinderen komen allemaal naar 
voren om het lied met gebeden te zingen. 
 
Dominee Wagenaar en het kind van de zondag 
spreken samen de zegen uit. 
 

 

Het was een mooie en vrolijke dienst. 
 

 
 
Bloemen 
De bloemen zijn voor 
Janke Talsma 
  

Het bloemstuk was 
gemaakt door Ettje 
Posthuma 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds.Hinne Wagenaar 
Organist: Klaske Deinum   
Koster:   Jannie Smids  
Ouderling van dienst: Geartje van der Meer 
Diakenen: Frida Wijbrandi, Gjalt Lindeboom 
Met medewerking van leiding zondagschool en 
kinderen zondagschool. 
 


