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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Kinderdienst/’11 uurs dienst’ 

16 oktober 2011  
    

Dienst van de voorbereiding 
Dizze berne tsjinst is tagelyk de 1e tsjinst yn de 
serie van de 11 oere tsjinsten. Elke moanne is 
d‟r yn it winterskoft sa‟n tsjinst. 
It praathuys hat tegearre mei de 
sindings/missionaire commissie en de 

sneinsskoalle dizze 
tjinst tared. 
Doel fan soks soarte 
fan tsjinsten is het 
noflike karakter, in 
iepen en tagonkelijke 
tsjinst foar jong en ald. 

Tige geskikt om 
jo buren of 
freonen mei te 
nimmen nei 
tsjerke ta. 
 

Foar de 
tsjinst 
wie der 
foar elts 
kofje of 
tee mei 

cake... en 
foar de bern 
ranja.  
Klaske 
Deinum 
bespilet de 
piano. 

 
It iepeningslied  is: 

‘Als je  geen liefde hebt voor elkaar.....’ 
 
Ds.Wagenaar leit dernei it jierthema ut... 
Leafde ( yn neifolging fan Geloof, Hoop en..) 
 

Dienst van de 
schriften 
Femmy Wiersma leest 
met ons uit  
Matheus 22: 34-40, de 
farizeeën vroegen aan 
Jezus wat het grootste gebod in de wet was? 
Hij antwoordde: Heb de Heer, 
uw God, lief met heel uw hart 
en met heel uw ziel en met heel 
uw verstand. Dat is het grootste 
en eerste gebod…… 
 
Daarna kwam er een mime 
speler binnen. 
Ze pakte een glas en was er 

erg blij 
mee, ze 
liet het aan 
iedereen zien, 
ze was zo 
enthousiast dat 
ze het uit haar 
handen liet 
vallen… stuk.  
Toen vond ze 

nog een glas, deze was net zo mooi als 
de eerste. Ze was er nu voorzichtig 
mee, ze hield het goed vast. Maar ze 
hield het te goed vast, ze kneep het 
fijn….stuk. 
Daarna werd de mime speler verdrietig. 
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We zingen met elkaar het lied: 

‘Wie oren om te horen heeft….’ 
 

Preek 
Ds.Wagenaar vertelt ons dat de liefde is als het 
glas wat de mime speler (Karla Hingst) vast 
hield. 
Als je het los laat valt het stuk, maar als je het 
te vast houdt, het wilt koesteren, dat het dan 
breekt. 
God zegt: heb je naaste lief, en jezelf. 
Heb uw naaste lief als u zelf, als je niet van 
jezelf kunt houden lukt het ook niet om van een 
ander te houden. Uiteindelijk zullen we 
ontdekken dat God van ons houdt, ons lief 
heeft, onvoorwaardelijk, Hij laat ons niet los. 
 
Hierna horen het lied van Blof: 

Alles is Liefde. 
 

Dienst van het Delen 
Jikke, juf van 
de 
zondagschool, 
vertelt ons dat 
er dit jaar ook 
weer een 
jaarsymbool is. 
Het thema van 
dit jaar is 
Liefde. Aan 
ons wordt 
gevraagd 
creatief te zijn 
en iets te 
maken wat 
liefde voor ons 
betekend.  
Harry, lid van 
het praathuys, 
hijst samen met 
de kinderen het 
jaarsymbool 
omhoog. 
Elke ‟11 

uursdienst‟ zullen de „werkstukken‟ aan het 
jaarsymbool toegevoegd worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Er worden mededelingen gedaan door 1e 
ouderling Corry Brouwer. 
Nieuw onderdeel van deze ‟11 uursdiensten‟ zijn 
de mededelingen uit de gemeenschap.  
Een ieder die wil krijgt hiervoor de gelegenheid. 
Zo vertelt Gearstje, onze jeugdouderling, dat de 
kinderoppas nu geregeld gaat worden door een 3 
tal vriendinnen. 
En vertelt Jikke dat het misschien goed is om 
eens een kaartje te sturen naar iemand waar je 
van houdt, 
lange tijd al niet 
bezocht hebt of 
naar degene 
die het wel kan 
gebruiken. 
 
De collecten:  
1e Zending 
2e Kerk 
 

Dankgebed- 
voorbeden- stil gebed. 
We bidden met elkaar en sluiten de gebeden af 
met het “Us Heit” 
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Bloemen 
De 
bloemen 
gaan als 
groet van 
onze 
gemeente 
naar Ytje 
Wiersma, 
Jacob 
algrasingel 
 
 
 

Slotlied en Zegen 
Als slotlied wordt gezongen: 

‘Liefde is blij zijn…’ 

Daarna worden we heengezonden met de 
Zegen van de Heer.  
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds Hinne Wagenaar. 
Organist/pianist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Corry Brouwer, 
2e Ouderling: Martsje Meijers 
Diakenen:               Tjitske Visser en Hinke Meindertsma 
Voorbereiding:        It praathuys, zending/miss. comm  
                               en de zondagschool. 
Mime speler:           Karla Hingst. 
Bloemen:                Neeltje Hellinga 
 

Vesper 
Deze avond werd de 1e vesper van dit seizoen 
gehouden. Rond de 30 mensen kwamen in de 
kapel bij elkaar voor 
deze dienst van 
zingen,  een korte 
medidatie, stilte en 
gebed. 
 
In de dienst werd 
gelezen hoe Jezus 
werd gevraagd of je 
belasting moest betalen. Een strikvraag. 
Belasting betalen aan de 
Keizer zou betekenen dat 
daarvoor gekozen werd. 
Geen belasting betalen is 

ongehoorzaamheid 
aan de Romeinse 
overheersers. Jezus 
doorziet hen. Hij 
vraag om een 
munstuk. Dat krijgt hij 
van de stellers van de 
vraag. Op het 
geldstuk staat de 

Keizer afgebeeld en een tekst waarin de Keizer 
God wordt genoemd. Jezus antwoord hen: Geef 
aan de Keizer wat van de 
Keizer is en geef aan God wat 
van God is. Een bijzonder 
antwoord waar de 
vragenstellers geen 
weerwoord op hadden. Maar 
er is meer… De vragenstellers 
hadden een munstuk bij zich. 
Kennelijk was het bezit van dit 
munstuk belangrijker dan hun 
afkeer daarvan.  
 


