Kerkdiensten
Zie ook onze website: www.pgaldeboarn.nl

De diensten worden gehouden in de Doelhôfkerk tenzij anders is aangegeven.
09.30 uur

19.30 uur

Zondag 9 april, 6e zondag van de 40 dagen, paars
Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn
Bijzonderheid: Kerk- School - Palmpasen
Organist: Jurjen de Jong
Collecten: Kerk, Diaconie
Geen dienst

19.30 uur Donderdag 13 april , Witte Donderdag, wit
Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn
Bijzonderheid: Heilig Avondmaal
Organist: Gert Gatsma
Collecten: Diaconie, Kerk
19.30 uur Vrijdag 14 april, Goede Vrijdag, rood of paars
Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Gert Gatsma
Collecten: geen
20.00 uur Zaterdag 15 april , Stille Zaterdag, wit
Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn
Organist: geen
Collecten: Kerk, Kerkblad
09.30 uur

19.30 uur

Zondag 16 april , 1e zondag van Pasen, wit
Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn
Bijzonderheid: Pasen
Organist: Jurjen de Jong
Collecten: Kerk, Paascollecte
Geen dienst

09.30 uur

Zondag 23 april , 2e zondag van Pasen, wit
Voorganger: ds. J. H. v.d. Mark, Wolvega
Organist: Hielke v.d. Meulen
19.30 uur Lutherdienst Vanavond staat de hele dienst in het teken van Luther.
We zingen Luther liederen, we bidden Luther gebeden en we
luisteren naar een meditatie over het Luther lied bij uitstek “Een
vaste burcht is onze God”. Een brochure met de 95 stellingen krijgen
de bezoekers aan deze dienst uitgereikt. De dienst zal worden geleid
door Lykele van der Ven en Jurjen de Jong zal het orgel bespelen.
Collecten: Kerk, Diaconie
10.00 uur

19.30 uur

Zondag 30 april , 3e zondag van Pasen, wit
Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn
Bijzonderheid: Alternatiene dienst
Organist: Jurjen de Jong
Collecten: Kerk, Bloemen
Geen dienst

09.30 uur Zondag 7 Mei , 4e zondag van Pasen, wit
Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Gert Gatsma
Collecten: Kerk, Diaconie
19.00 uur Vrouwenspecial. Het thema is “Waardevolle herinneringen” Iedereen
heeft ze. Neem voor deze special iets mee wat een waardevolle
herinnering is. Om 19.00 uur stappen we op de fiets met een voor de
deelnemers onbekende bestemming. Maar daar is wel koffie/thee en
kunnen we de waardevolle herinneringen met elkaar delen.
Opstaplaats Doelhofplein.

Iedere zondag is er kindernevendienst en is er oppas voor de kleintjes

Bij de diensten
Zondagochtend 9 april is er Kerk School Dienst. Het is Palmpasen en dit vieren wij opgewekt met de
kinderen. Het thema dat met de Finne is voorbereid is “zitten en opstaan”. De liederen zingen we vanaf
scherm en met combo. Na de dienst is er in het Andringahûs koffie en fris.
Donderdagavond 12 april vieren wij de instelling van het Heilig Avondmaal. Deze dienst van Witte
Donderdag zingt Twâlûd de prachtige Bonifatiusmis voor ons en tevens tijdens de rondgang voor brood en
wijn Taizé liederen.
Vrijdagavond 14 april gedenken wij het lijden en sterven van Jezus. Deze Goede Vrijdag vieren we de Passie
van Christus door het lijdensverhaal te zingen en te lezen met elkaar.
Zaterdagavond 15 april is er voor het hele dorp “een zaterdag vol passie” in de Doelhôftsjerke. Hopelijk
nodigen we onze vrienden en buren uit voor een alternatieve viering. Met filmpjes en bijzondere muziek
van een gelegenheidsband willen we in navolging van the Passion het verhaal van Jezus dichtbij brengen.
Dit begint om 20.00 uur en duurt minder dan een uur. Daarna is er Paasbrood en koffie en we kunnen een
wandeling maken. Een lopend vuurtje door het donker van anderhalf uur.
Zondagochtend 17 april vieren we Pasen! De afronding van het Paasproject, maar ook bediening van de
Heilige Doop aan Anneke Alberta. Een dienst voor het hele gezin, en Kindernevendienst voor de jongste
groepen.
Vrijdagmiddag 21 april. Lute Hoekstra en Wopkje Groenhof treden in het huwelijk. In de Doelhôftsjerke
vieren wij hun belofte van trouw en vertrouwen wij de zegen van God aan hen beiden met hun kinderen
toe!
Zondagochtend 23 april: een gastpredikant.
Zondagavond 23 april is er een Lutherdienst. Het jaar 2017 staat in het teken van 500 jaar reformatie. Ds
Piet heeft daar in een ochtenddienst al een keer bij stil gestaan. Vanavond staat de hele dienst in het teken
van Luther. We zingen Luther liederen, we bidden Luther gebeden en we luisteren naar een meditatie over
het Luther lied bij uistek “Een vaste burcht is onze God”. Een brochure met de 95 stellingen die Luther op
31 okober 1517 sloeg aan de deur van de slotkapel te Wittenberg krijgen de bezoekers aan deze dienst
uitgereikt. De dienst zal worden geleid door Lykele van der Ven en Jurjen de Jong zal het orgel bespelen.
Aanvang 19.30 uur in de Doelhofkerk.

Zondagochtend 30 april is er opnieuw een alternatiene dienst. Natuurlijk is
deze dienst voor iedereen: dus vraag iedereen uit het dorp mee. Temeer
omdat de “Friese Simon and Garfunkel” komen: Peter en Engbert. Dat moet
je mee maken evenals het zingen van gave liederen en een preek van de
week.

