
        
      
 

Kerkdiensten 
 

Zie ook onze website: www.pgaldeboarn.nl

 
De diensten worden gehouden in de Doelhôfkerk tenzij anders is aangegeven. 
 
09.30 uur   Zondag   7 februari,  5e zondag na Epifanie, groen   
    Voorganger: ds. P.K. Pit, Drachten 
    Organist: Jurjen de Jong      
19.30 uur Filmavond  “Des hommes et des dieux” Deze film is gebaseerd op het 
    ware verhaal van de moord op 7 monniken tijdens de 
    oorlog  in Algerije in 1996. De filmavond wordt  
    gehouden in het Andringahûs.     
    Collecten:  Kerk, Werelddiaconaat 
 
    

09.30 uur   Zondag  14 februari , 1e zondag van de 40 dagen , paars  
    Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn  
    Organist:  Hielke. v.d. Meulen    
19.30 uur  Valentijnsdienst een special voor stellen, verkering kort of lang  
    samen, kortom liefde  o.l.v. ds. P. Rozeboom en zijn  
    vrouw Margreet         
    Collecten:  Kerk, Kerkblad 
 
09.30 uur   Zondag  21 februari , 2e zondag van de 40 dagen , paars  
    Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn 
    Organist:  Gert Gatsma      
15.30 uur  Peuter en kleuterdienst. Samen met Ds. Beer en alle kindertjes  
    luisteren naar een mooi verhaal en samen liedjes zingen 
    Collecten:  Kerk, Voorjaarszendingsweek 
 
09.30 uur   Zondag  28 februari , 3e  zondag van de 40 dagen , paars  
    Voorganger: ds. R. v.d. Woude, Drachten 
    Organist:  Jurjen de Jong     
    Collecten:  Kerk, Kerk in actie/ Binnenl. Diaconaat 
19.30 uur  Wereldgebedsdag Thema: Ontvang mij als een kind.Een viering uit 
    Cuba waaraan muzikaal wordt meegewerkt door de  
    Fam. Westra uit Grou en de liturgie wordt verzorgd door 
    enkele gemeenteleden. De dienst wordt gehouden in 
    het Andringahûs 
    Collecte voor speciale doelen in Cuba 



 
09.30 uur   Zondag  6 maart , 4e  zondag van de 40 dagen , paars  
    Voorganger:  dhr. L. Le Pair, Roden   
    Organist:  Gert Gatsma      
19.30 uur  Scheppend geloven. Een vervolg op de “Doe diensten” van vorig 
    jaar. We gaan beeldend geloven en gebruiken daarvoor 
    diverse technieken. Een creatieve invulling van de  
    avonddienst, die op 20 maart een vervolg krijgt.  
    Collecten:  Kerk, Bloemen 
 
19.30 uur  Woensdag 9 maart, Biddag voor gewas en arbeid 
    Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn  
    Organist: Gert Gatsma 
    Collecten: Kerk, Diaconie 
Na de dienst wordt de gemeenteavond gehouden in het Andringahûs 
 
09.30 uur   Zondag 13 maart , 5e  zondag van de 40 dagen , paars  
    Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn    
                          Organist:  Hielke v.d. Meulen     
19.30 uur  Jeugddienst. Een dienst die wordt voorbereid door de   
    Jeugddienstcommissie en waarin ds. Piet Rozeboom zal 
    voorgaan. 
    Collecten: Eigen Jeugd 
 

 
 

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


