Bij de diensten
Zondagochtend 13 december
Deze Alternatiene dienst wordt een Top2000 dienst. Aan het
einde van het jaar zijn er allerlei tophits te beluisteren. In de
Kerk doen we mee! De band Revelation uit Wolvega heeft er
een aantal bijzondere ingestudeerd en deze band heeft
inmiddels furore gemaakt in Aldeboarn. Wat hoor je in die hits,
wat zeggen ons die bekende en geliefde liedjes. Ds. Piet gaat
met ons op zoek. En kunnen we nog wat mee zingen? Weer
een dienst om je buren en vrienden mee te nemen. Vanaf
09.30 is er een aangekleed kopje koffie; de dienst begint om
10.00 uur.
Zondagochtend 20 december. Deze vierde Advent gaat het over de geboorte van Johannes de
Doper, net als in de Kindernevendienst.
Kerstnachtdienst 24 december. Deze dienst is voorbereid met de evangelisatiecommissie en heeft
als thema “Lichtflits in de nacht”. Twâlûd verleent medewerking aan deze dienst met een aantal
prachtige liederen, de Kerkband begeleidt ons bij de samenzang van mooie kerstliederen en er zijn
een aantal verrassingen. Een bijzondere dienst: wees welkom en vraag iemand met je mee te gaan!
Kerstmorgendienst 25 december. Samen met de leiding van de Kindernevendienst hopen wij een
bijzondere dienst te vieren: Christus is geboren! Thema van deze dienst is: “een mislukt kerstdiner”.
Natuurlijk is er alle ruimte voor de bekende kerstliederen in deze viering voor jong en oud. We
spellen het kerstevangelie van Lukas en beluisteren het oude verhaal dat iedere morgen vers is.
Zondagochtend 27 december komt er een gastpredikant en speelt onze organist de heer Engele
Volberda na ruim 60 jaar de laatste zondagse kerkdienst. Het is een streep in dankbaarheid na het
jubileum dat onlangs mooi is gevierd.
Oudejaarsavond 31 december. Op de drempel van het jaar is het goed om voor het aangezicht van
God het jaar af te sluiten door de Bijbel te spellen, dank, verwondering, aanvechting en moeite bij
Hem te brengen en kracht voor de toekomst te vragen en te ontvangen.
Zondagochtend 3 januari. Deze eerste dienst van het nieuwe jaar willen we afscheid nemen van de
aftredende ambtsdragers en de nieuwe ambtsdragers bevestigen. Na de dienst is er koffie drinken.

