
 

 

 
        

      
 

Kerkdiensten 
 

Zie ook onze website: www.pgaldeboarn.nl

 
 
De diensten worden gehouden in de Doelhôfkerk tenzij anders is aangegeven. 
 
 
10.00 uur  Zondag  9 oktober, 4e zondag van de herfst, groen  
   Voorganger:  Ds. P. Rozeboom,  Aldeboarn  
   Bijzonderheid: Alterna 10e  dienst    
   Organist:Jurjen de Jong      
             
09.30 uur    Zondag 16 oktober, 5e zondag van de herfst, groen  
   Voorganger:  Ds.P. Rozeboom, Aldeboarn  
   Organist: Gert Gatsma       
19.30 uur   Jeugddienst    
   Collecten: Kerk, Eigen Jeugd 
 
09.30 uur    Zondag 23 oktober, 6e zondag van de herfst, groen  
   Voorganger:  Ds. H. Klein – Ikkink, Drachten  
   Organist: Gert Gatsma       
19.30 uur  De gezellige en gerenommeerde Bijbelquiz  
   Collecten: Kerk, N. B. G. 
 
09.30 uur    Zondag 30 oktober, 7e zondag van de herfst, groen  
   Voorganger:  Ds. J. Bakker, Veenwouden  
   Organist: Jurjen de Jong      
19.30 uur  Vrouwenspecial met als thema “Vrouwen, Mode en de Bijbel” 
   Collecten: Kerk, Plaatselijke Evangelisatie 
 
19.30 uur    Woensdag, 2 november, aansluitend gemeenteavond                                 
   Voorganger:  Ds. P. Rozeboom,  Aldeboarn  
   Bijzonderheid: Dankstond voor  Gewas en Arbeid  
   Organist:Gert Gatsma       
   Collecten: Kerk, Dankstond collecte,  Deurcollecte v. Roemenië 
 
 



 

 

09.30 uur    Zondag 6 november, 8e zondag van de herfst, groen  
   Voorganger:  Ds. P. Rozeboom,  Aldeboarn                               
   Organist:Jurjen de Jong      
19.30 uur  Leerdienstmet als thema “Hemel en hel”   
   Collecten: Kerk, Najaarszendingscollecte 
 
09.30 uur    Zondag 13 november, 9e zondag van de herfst, groen 
   Voorganger:  Ds. P. Rozeboom,  Aldeboarn  
   Organist: Gert Gatsma       
19.30 uur  Jeugddienst?    
   Collecten: Diaconie,  Kerk 
  

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

 

 
 
 
Bij de diensten 
 

Zondag 9 oktober.  Een alternatiene dienst opnieuw! Gezellige inloop vanaf 09.30 

uur met aangeklede koffie en zo. Inmiddels zijn deze diensten een begrip geworden. 

Dus vraag je vriend of buurvrouw maar weer mee. Voor deze dienst heeft ds. Piet 

geen preek geschreven. Thema is namelijk: alles wat je altijd al wilde weten over 

geloven, maar nooit durfde te vragen. Je kunt dus vragen stellen! Die vragen worden 

verzameld en daar hoopt de dominee vanuit Gods Woord een woord bij te vinden. 

Natuurlijk voor jong en oud. Muziek is er ook: samen zingen, maar ook luisteren 

naar een paar muzikanten met aangrijpende liederen. 

Zondagochtend 16 oktober. Een doopdienst, Anna Geartsje wordt  ten doop houden:. Wellicht dat we 

weer verder kunnen gaan vanuit het intrigerende Bijbelboek Prediker. 

Zondagavond 16oktober. Jeugddienst! 

Zondagochtend 23 en 30 oktober. Diensten met een gastpredikant. 

Zondagavond 23 oktober De favoriete en gezellige en gerenommeerde Bijbelquiz staat op het programma. 

Scherp je kennis van de Bijbel en zorg dat je erbij bent. 

Zondagavond 30 oktober. Vrouwenspecial. 

Woensdag avond 2 november. Dankstond voor Gewas en Arbeid. Zowel in voorspoed als in tegenspoed is 

het goed vanuit ons dagelijks werken het aangezicht van God te zoeken voor bewustwording, dank en 

verwondering, toerusting en visie. Na de dankstond is de gemeenteavond. Naast een aantal gebruikelijke 

punten tijd voor ontmoeting en delen wat aan de orde is. Er zal kort verslag zijn met beeld van de reis naar 

Brzotín, waar ds. Mudi Robert ons heeft ontvangen (we herinneren ons hem van de dienst begin augustus). 

Tevens zal er uitleg zijn van Kerk 2025, de koers die de synode voor ogen stelt om kerk te zijn in de 

toekomst. 



 

 

Zondagochtend 6 november. Uw eigen predikant heeft het voorrecht om voor te mogen gaan in een dienst 

waarin we het boek Prediker nog even blijven volgen. Buitengewoon boeiend hoe de breedte van het leven 

en geloven in dit boek zich ontvouwt! 

Zondagavond 6 november.  Een leerdienst waarin ik verder ga op de thematiek “hemel en hel” vanuit Gods 

Woord. In het voorjaar was er al eens een leerdienst bij dit thema; er is nog heel wat blijven liggen. Daarop 

ga ik nu verder in. Eventuele vragen bij dit thema kunt u mij wel laten weten, mogelijk kan ik juist daarop in 

gaan. 

 


