
 

 

        
      
 

Kerkdiensten 
 

 
 

De diensten worden gehouden in de Doelhôfkerk tenzij anders is aangegeven.  
 
 
09.30 uur Zondag 12 maart ,  2e zondag   van de 40 dagen , paars      Voorganger: 
     ds. P. Rozeboom, Aldeboarn                                    
     Organist:  Jurjen de Jong                   
19.30 uur     Zangdienst rondom het thema “Wonderen” m.m. v. 
     de zanggroepen Twalûd en  De Welle. Verder  
     medewerking:  Saskia de Jong  op dwarsfluit en 
     Arjen Nauta piano. De samenzang wordt begeleid 
     door organist Gert Gatsma     
     Collecten: Kerk,  Voorjaarszendingsweek   
 
09.30 uur Zondag 19 maart ,   3e zondag van de 40 dagen , paars       
     Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn                                   
     Bijzonderheid: Doopdienst    
     Organist:  Gert Gatsma                   
19.30 uur     Een opgewekte avond met Opwekkingsliederen 
     m.m.v. ds. Piet en Margreet     
     Collecten: Kerk, 40 dagen tijd   
 
09.30 uur Zondag 26 maart ,  4e   zondag van de 40 dagen , paars       
     Voorganger: da. Y Riemersma-Beintema uit  
     Heerenveen                               
      Organist:  Jurjen de Jong                   
19.30 uur     dhr. Geert Wiersma, vrijwilligerscoördinator bij de  
     Stichting Gave. Deze stichting werkt onder  
     vluchtelingen en  asielzoekers in Nederland. Deze 
     dienst wordt gehouden in het Andringahûs  
     Collecten: Kerk, Kerkinaktie Binnenlands  
     diaconaat       
  
 
 



 

 

09.30 uur  Zondag 2 april , 5e  zondag van de 40 dagen , paars         
     Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn                                   
     Organist:  Gert Gatsma                   
19.30 uur     Mannenspecial.  
     Collecten: Kerk, Bloemen   
 
09.30 uur   Zondag 9 april ,  6e zondag van de 40 dagen , paars        
     Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn     
     Bijzonderheid: Kerk- School -   Palmpasen                                 
     Organist:  Jurjen de Jong                   
19.30 uur Geen dienst                Collecten: Kerk, Diaconie      

 
 

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

 

Bij de diensten: 
 
De Bidstond op woensdagavond 8 maart gaat het over de zegen van God. Mooi om juist die avond met 
ons dagelijks leven bij God te zijn en dan de gemeenteavond te houden, over hoe het met ons gaat als 
gemeente. Eenvoudig gezegd: het geld van de Kerk en wat daar allemaal mee mogelijk is onder de 
zegen van de HEER. 
De zondagen van de 40 dagen volgen wij het Paasproject dat ook de Kinderkerk volgt. De zondagen 
5, 12, 19 maart, alsmede 2 en 9 april hoop ik hiermee voor te gaan. Zondag  26 maart is er een 
gastvoorganger.  
Bijzonderheden zijn er: 
Zondag 19 maart als er een doopdienst is van twee prachtige jongens,  Stijn en Jan Jacob. 
 
Zondag 9 april Is er de Kerk School dienst, samen met de school voorbereid op Palmpasen! 
 
Zondagavond 19 maart gaan we zingen uit Opwekking. Een opgewekte avond, ik ga achter de piano 
zitten, Margreet werkt tevens mee. 
 
Zondagavond 2 april. Een mannenspecial. Nog even een verrassing, maar ik hoop dat we weer een 
mooie uitstap kunnen gaan maken! 
 

 
 

Als we  vast vooruit kijken naar Pasen het volgende. Witte Donderdag 

hopen we een heel bijzondere viering te houden. Waar ons de voeten 

gewassen worden door onze Dienaar (!)  Jezus Christus, en wij proeven 

van Zijn lichaam, zal door Twâlûd de Bonifatiusmis gezongen worden., 

Heel bijzondere en mooie muziek, die de avondmaalsviering op heel 

bijzondere wijze mag verrijken. De zaterdagavond hebben we gezocht naar een invulling met een 

volledig Fryske Passy. Dit is voor dit jaar niet gelukt, maar we zoeken naar een bijzondere invulling 

voor deze avond. Hopelijk kunnen we volgend jaar wel in de breedte van het dorp deze Passy houden.  

 


