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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr. e.o. 
Zondag 13 oktober 2013  

Gezinsdienst  ‘zweven, glanzen, dansen’ 

 
Voor de dienst begon dronken we samen koffie  

en was er tijd om bij te praten….  

 
Dienst van de voorbereiding 

De ouderling van dienst heet 
ons welkom  in deze 
Gezinsdienst.  
Als intochtslied zingen we Lied 
275, Heer onze Heer, hoe zijt 
Gij aanwezig. 
Daarna wordt door Elizabeth 
het gedicht Bellenblaas 
voorgelezen. Dit wordt begeleid 

door twee kinderen die echte bellen mogen 
blazen.  
In de dienst 
komt dit gedicht 
nog twee keer 
terug en de 
kinderen worden 
steeds beter in 
het bellenblazen! 
 

 
Dienst van de schriften 
Voordat we de Bijbel openen, is er eerst een 
verhaal voor de kinderen over Kikker.  
Kikker is 
Kikker 
en 
precies 
goed 
zoals hij 
is, met 
alles 
wat hij 
wèl en 
alles wat hij nièt kan. 
Dan gaan de 
kinderen creatief aan 
de slag in de kapel.  
Ps.8  wordt gelezen 
in de verwoording 
van Karel Eijkman, 
uit de vertaling van 
Eppie Dam. (Wurd 
foar Wurd) 
 
Niemand 
heeft 
God 
gezien. 
Hij laat 
zich zien 
in de 
natuur en wil in de mensen wonen.  
Dat is geloven: vertrouwen hebben dat God er is. 
Ons leven zit vol vragen, ons geloof ook. God wil 
ons levensmoed en levenskracht inblazen. Hij 
draagt ons op de wind van zijn Geest. 
Wij mogen leven in Gods licht en zo kunnen we 
onze kleuren (talenten) laten zien. We mogen zijn 
wie we zijn.  
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Na het moment van stilte 
zingen Wiebrig en Carla Lied 
934 voor,  ‘Ik ben’ , waarna 
de gemeente invalt.  
 
 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte:  Werelddiaconaat 
Kerk in Actie 
2e Collecte:  kerkelijk werk 
 

De 1e collecte is voor een 
project in Noord Uganda 
waarbij vrouwen geholpen 
worden om chilipeper te 
verbouwen. Hierdoor 
kunnen ze een bestaan 
opbouwen.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
In de voorbeden wordt 
stilgestaan bij het overlijden 
van Sake Mink. Ons gebed 
is voor kracht voor Mieke en 
de kinderen en allen die in 
hem een goede vriend en 
naaste hebben verloren. 
  
De bloemen gaan als groet 
naar Richtje Appelman,  

 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij Ga met God en Hij zal 
met je zijn.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vervolgens krijgen we de zegen mee en daarna 
mogen eerst de kinderen naar buiten. Zij zorgen 
–mede dankzij de wind- voor een prachtig 
bellengordijn voor de kerk.  
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Medewerkers 
Voorganger:     ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:          Albert Minnema 
Koster:             Wiebe Brouwer 
Ouderling van dienst:  Alie Bouma 
2e ouderling:     Carla van der  Graaf 
Diakenen:         Tjitske Visser en Alie Kalsbeek 
Praethuys         Germen ten Cate, Jan Bergsma en             
                          Elizabeth Vogelzang 
Zondagschool   Tineke Wassenaar en Karla Hingst 
ZMC                   Klaaske de Boer 
Bloemen            Neeltsje Hellinga 

 
 
 

Bellenblaas 
 
Ik was buiten op straat 
met mijn bellenblaas. 
Ik blies bellen 
 
Ze kwamen 
tevoorschijn, 
zweefden omhoog, 
ze glansen in’t zonlicht 
en dansten vooruit.  
Ik keek ze na.  

 
Even dacht ik: 
Als God bestaat 
en bellen blaast 
ben ik zo’n bel 

 
God, dank u wel.  
 
 


