
 

 

        
      
 

Kerkdiensten 
 

Zie ook onze website: www.pgaldeboarn.nl

 
 
De diensten worden gehouden in de Doelhôfkerk tenzij anders is aangegeven. 
 
 
09.30 uur       Zondag  12 juni, 3e zondag na Trinitatis, groen   
         Voorganger: ds. E. v.d. Sluis, Joure     
         Organist: H. v.d. Meulen       
19.00 uur           Vrouwenspecial Start bij het Andringahûs met fiets naar????? 
         Collecten: Kerk, Bloemen 
 
09.30 uur        Zondag  19 juni, 1e  zondag van de zomer, groen   
          Voorganger: Ds. J. Bakker, Veenwouden     
          Organist: Gert Gatsma       
19.30 uur            Geen dienst 
          Collecten: Kerk, Diaconie 
 
09.30 uur        Zondag  26 juni, 2e  zondag van de zomer , groen  
                    Voorganger: Ds. R. Wollenberg, Akkrum    
          Organist: Jurjen de Jong       
19.30 uur         Slotdienst  Op zoek naar levensverhalen rond een open vuur  
          Collecten: Kerk, Jeugdwerk Protestantse Kerk 
 
10.00 uur       Zondag  3 juli, 3e zondag van de zomer, groen   
          Voorganger:  Ds. P. Rozeboom, Aldeboarn  
          Bijzonderheid: Brugdienst -  Alterna10e dienst   
          Organist: Jurjen de Jong       
19.30 uur            Geen dienst 
          Collecten: Kerk, Kerkblad 
 
09.30 uur        Zondag  10 juli, 4e zondag van de zomer, groen   
          Voorganger:  Ds. P. Rozeboom,  Aldeboarn    
          Organist: Gert Gatsma       
19.30 uur            Geen dienst 
          Collecten: Kerk, Plaatselijke Zending 
 



 

 

09.30 uur       Zondag  17 juli, 5e zondag van de zomer, groen   
         Voorganger:  Ds. H. Mak, Harderwijk     
         Organist: Gert Gatsma       
19.30 uur           Geen dienst 
         Collecten: Kerk, Eigen Catechese 
 
Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst en is er oppas voor de kleintjes 

 
 

 

Bij de diensten 

De zondagochtenden 12 en 19 juni komt er een gastpredikant in de Doelhôftsjerke. De “eigen predikant” 

heeft een weekje vrij. 

Zondagochtend 26 juni komt collega Reinhart Wollenbrand uit Akkrum, terwijl ds. Piet naar de tentdienst 

in Akkrum gaat: een ruil met onze buren. 

De avonddienst van 26 juni sluiten we het seizoen avonddiensten af. Wij zoeken naar een invulling met 

wat persoonlijke levensverhalen, liefst rond het open vuur. Daarmee willen we ons geloofsvuur versterken. 

Natuurlijk zingen we daarbij nog een enkel lied, en er is een hapje en een drankje na afloop om nog wat 

door te praten met elkaar. 

 

Zondagochtend 3 juli.  Groep 8 staat op het punt om de Basisschool achter zich te laten en de brug over te 
gaan naar een nieuwe fase. Er is een heel groepje kinderen dit jaar en met en voor hen willen wij een 
interactieve dienst opbouwen. Tot inspiratie van ons allen! Vanaf 09.30 staat er koffie, thee en fris klaar. 
 
 
Zondagochtend 10 juli. Wellicht dat ik deze zondag een start kan maken met een mini serie in de zomer. 
Deze wordt dan pas in augustus vervolgd, omdat wegens vakantie er in juli enige gast voorgangers komen. 

 


