
Beste LYTS&grut, beste kinderen en oudere kinderen! 

 

Alles is dit jaar anders dan anders. We gaan niet naar school, niet naar familie, niet naar 

vrienden en bekenden, niet naar de sportclub en ook niet naar de kerk.  Dit jaar was het de 

bedoeling geweest om in Weidum op zondag een korte dienst te houden en dan in optocht 

door Weidum te wandelen naar Nij Dekema. Niet alleen naar Nij Dekema, ook in optocht 

naar het huis van Hester Adema en Bert Ploegh om Nieks zusje Marthe te bewonderen 

(geboren op 20 februari). Spitich, spitich, it kin allegear net! 

 

En dus doen we het anders. De jeugdcommissie van Westerwert heeft bedacht om een 

aantal filmpjes te maken zodat je thuis toch Palmpasen kunt vieren, samen met de anderen 

thuis. Ook de ouderen kunnen meekijken en meedoen. Want de uitdaging voor iedereen dit 

jaar is om een Palmpasenstok te maken en een foto op te sturen naar de jeugdcommissie: 

JK_Westerwert@yahoo.com Dan plaatsen wij alle foto’s op de website en facebook.  

De filmpjes: 

 

1. ds. Hinne Wagenaar vertelt het verhaal van Palmpasen uit de KIJKbijbel (in het 

Nederlands). Dit is voor de jongste leeftijden: 

https://www.youtube.com/watch?v=OcFf_kwIzoc&feature=youtu.be 

2. ds. Hinne Wagenaar vertelt het verhaal van Palmpasen uit de kinderbijbel Wurd foar 

Wurd (yn it Frysk). 

https://www.youtube.com/watch?v=QS7o2c8Y4JA&feature=youtu.be 

 

3. Petra Ottema zingt drie liederen die we kennen van LYTS&grut 

 

Goedemorgen, welkom allemaal: 

https://www.youtube.com/watch?v=jTjWKWuODL8&feature=youtu.be 

Dûnsje en sjong: 

https://www.youtube.com/watch?v=TVql7shGDQ8&feature=youtu.be 

Harkje nei ús Peaskeliet: 

https://www.youtube.com/watch?v=MGhPxLw3yQE&feature=youtu.be 

 

4. Joryke toont ons hoe we paaseieren kunnen maken van brooddeeg. 

https://www.youtube.com/watch?v=5T7zGvnh4Rs&feature=youtu.be 

5. Palmpasenstok maken met Jannieke en Veerle. 

https://www.youtube.com/watch?v=_oa4E4fl3H4&feature=youtu.be 

6. Sietske Visser makket in Palmpeaskestok. 

https://www.youtube.com/watch?v=unDHVOjEuCk&feature=youtu.be 

 

 

We hopen dat we allemaal zo toch bezig kunnen zijn met Palmpasen, het begin van de week 

van Pasen. Volgende week komen er meer filmpjes waarin ik het verhaal van Jezus uit de 

Bijbel vertel. Met dank aan Johan de Boer! Namens de jeugdcommissie, ds. Hinne Wagenaar 
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