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          Kerk-school-gezinsdienst 
       

      

Deze enthousiaste 
bezoekster arriveerde op 
de fiets in de kerk. Bijna 
tijd om te beginnen….  
 
 
 
 

Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst, Dick Wijbenga, 
verwelkomt iedereen in deze dienst. 
Een speciaal welkom aan alle 
kinderen en hun ouders, de juffen en 
meester van school 
„de Arke‟ die samen met de kinderen 
deze dienst hebben voorbereid.  
Het openingslied is: “Wês wolkom 

allegear”. 
 

 
Na de 
bemoediging en 
het drempelgebed 
wordt het thema 
van deze dienst 
uitgelegd, 
„gezonde  
voeding‟. 

Ds. 
Wagenaar 
maakt een 
rondje door 
de kerk en 
vraagt aan 
de kinderen 
wat ze het 
lekkerst 
vinden. Ze 

geven allemaal „erg correct‟ antwoord: Paprika, 
appel, druiven, komkommer, etc. Ds. Wagenaar 
gelooft er niets van…. 
Juf Sippie vertelt ook haar favoriete eten: Patat. 

Hierna durven de kinderen ook te benoemen dat 
patat, pizza en chips ook lekker zijn. 
 
Wanneer we het glorialied zingen komen 
verschillende kinderen naar voren en zingen met 
ons mee. 
 

Dienst van de schriften 
Meester Robbert vertelt ons het 
Bijbelverhaal: 
Daniël en zijn vrienden aan het 
Babylonische hof. (Daniël:1) 
Erik helpt meester met de 
bediening van de beamer.  
 
Hierna zingen we , met de 
kinderen: “Lees je Bijbel, bid elke 
dag…” 
 

Preek 
Ds. Wagenaar legt uit over wat Daniël en zijn 
vrienden meemaakten toen ze in Babel 
aankwamen en wat voor keuzes ze hebben 
gemaakt.  
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“Elfjes” 
Rixt, Annemarije, Erik, Pieter en Gideon 
hebben 
ieder een 
„Elfje‟ 
gemaakt. 
Een gedicht 
van 11 
woorden. 
Het gaat 
over eten 
en ze 
noemen dingen die ze lekker vinden.  
 

Dienst van het Delen 
Er worden mededelingen gedaan door 1e 
ouderling Dick Wybenga. . 
 
De collecten:  
1e Pioniers-
gemeente te 
IJburg. 
2e kerkelijk 
werk 
Bij de collecte 
worden de 
diakenen 
geholpen door 
Jasper, Pieter en Gideon. 
De gemeente mag het geld naar voren brengen 
en men krijgt allemaal wat lekkers mee. De 

kinderen hebben 
samen met de juffen 
een noten/ amandel 
taart gemaakt. Daar 
krijgt iedereen een 
stukje van. Het 
recept kan men bij 
de uitgang  
meekrijgen.  

 
Dit nam enige 
tijd en de 
foto‟s geven 
een indruk 
van wat er 
gebeurde…  
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Gedenken mevr. Vroom-Jongeling 
We gedenken Stijntje Vroom-Jongeling, die 
afgelopen zondag is overleden donderdag 
vanuit deze kerk is begraven.  
Het gedicht: “De mensen van voorbij”, wordt 
voorgelezen.  
Na een moment van stilte zingen we Ps 90:1: 

“Gij zijt geweest, o Heer, en 
Gij zult wezen…” 
Tijdens het zingen brengt 
de diaken Hinke een 
kaarsje naar de 
gedenkplaat in de kapel. 
 
 
 
 

 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
We bidden en danken met elkaar. We sluiten 
de gebeden af met het “Our Father”. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bloemengroet  
De bloemen gaan als groet 
van onze gemeente naar 
het team van basisschool 
„de Arke‟. 
 

 

Heenzending en 
Zegen 
Als Slotlied zingen wij Gez. 
249: “Wij leven van de 
wind”. 
 
We worden heengezonden met de zegen van de 
Heer.  
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds Wagenaar. 
Organist:   Albert Minnema 
Koster:    Sake Mink 
Ouderling van dienst:  Dick Wybenga, 
2e Ouderling:  Martsje Meijers 
Diakenen: Wybren Jongbloed,  

Hinke Meindersma. 
Bloemen: Lieuwkje van Lune. 
Voorbereiding: Kinderen en leerkrachten van 

basisschool „de Arke‟. 


