
 

 

        
      
 

Kerkdiensten 
 

Zie ook onze website: www.pgaldeboarn.nl

 
 
De diensten worden gehouden in de Doelhôfkerk tenzij anders is aangegeven. 
    Let op de aanvangstijden 
 
09.30 uur    Zondag 18 december, 4e zondag van de Advent, paars 
   Voorganger:  ds.H.Klein-Ikkink, Drachten   
   Organist: J, de Jong     
19.30 uur     Kerstzangdienst, met medewerking van zanggroep Twalûd en 
   organist Gert Gatsma   
   Collecten:  Kerk, Diaconie 
   
21.30 uur    Zaterdag 24 december, Kerstnachtdienst, wit   
   Voorganger:  ds. P. Rozeboom, Aldeboarn   
   Thema: “modern Krystfeest “  Medewerking wordt verleend
   door muziekkorps Concordia. Zang:Syb Bangma en Audrey de 
   Jager.  Organist is deze avond Jurjen  de Jong 
   Collecten:  Kerk, Speciaal doel 
 
09.30 uur    Zondag 25 december, 1e Kersdag, wit    
   Voorganger:  ds. P. Rozeboom,  Aldeboarn   
   “Komt verwondert u hier mensen”. Zang door Tinneke en  
   Rianne van Dijk uit Wolvega. Zij worden begeleid door Syb  
   Bangma en het echtpaar Rozeboom     
   Organist: Gert Gatsma       
   Collecten:  Kerk, Kerkinaktie- Kinderen in de knel 
Geen avonddienst 
 
19.30 uur    Zaterdag 31 december, Oudjaar, wit     
   Voorganger:  ds. P. Rozeboom, Aldeboarn   
   Organist: Gert Gatsma  
                     Collecten:  Kerk, Eindejaarscollecte 

 
 
 
 



 

 

10.00 uur    Zondag 1 januari, Nieuwjaarsdienst,  wit,   
    Voorganger:  ds. P. Rozeboom, Aldeboarn   
    Organist: Gert  Gatsma        

   Collecten:  Kerk, Kerkblad 
Geen avonddienst 
 
09.30 uur     Zondag 8 januari, Epifanie / Doop van de Heer,  wit   
    Voorganger:  ds. P. Rozeboom, Aldeboarn   
    Bijzonderheid: Bevestiging ambtsdragers 

   Organist: Jurjen  de Jong      
   Collecten:  Kerk, Onderhoud en restauratiefonds 
Geen avonddienst 
 
09.30 uur    Zondag 15 januari, 2e zondag na  Epifanie, groen   
   Voorganger: ds. R. van der Woude, Drachten   
   Organist: Gert Gatsma   
19.30 uur    Week van het gebed, m.m.v. De gebedsgroep    
   Collecten:  Kerk, Diaconie 
  
09.30 uur    Zondag 22 januari, 3e zondag na Epifanie, groen  
   Bijzonderheid: Heilig Avondmaal     
   Organist: Jurjen  de Jong      
19.30 uur     Leerdienst over vraag of thema van gemeentelid (leden)  
   Collecten:   Diaconie, Kerk 
 
10.00 uur   Zondag 29 januari, 4e zondag na Epifanie,  groen  
   Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn 
   Bijzonderheid: Alternatiene dienst    
   Organist: Gert Gatsma       
   Collecten:  Kerk,Missionair werk 
Geen avonddienst 
 
09.30 uur    Zondag 5 februari, 5e zondag na Epifanie,  groen   
   Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn   
   Organist: Jurjen  de Jong      
15.30 uur    Peuter en kleuterdienst,  olv. Jacquelina Wierda 
   Collecten:  Kerk, K.I.A. Werelddiaconaat 
 

 

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

 

 

 



 

 

 Bij de diensten (en een vooruitblik) 
 

Zondagochtend 18 december. Vierde Advent met een gastpredikant. 

 

Zondagavond 18 december. Kerstzangdienst met Twâlûd en Gert Gatsma. Dit belooft een mooie 

avond te worden! 

 

Zaterdagavond 24 december. Kerstnachtdienst 21.30 uur. De evangelisatiecommissie is op zoek 

gegaan naar een aansprekend thema. Dat is gevonden: “modern Krystfeest”. Een bijzonder lied dat 

door Audrey de Jager en Syb Bangma dan ook zal worden gezongen. Ons bekende en geliefde 

Concordia gaat voor en met ons musiceren, zodat we bekende kerstliederen kunnen zingen. De 

commissie zelf draagt natuurlijk ook een steentje bij en ds. Piet gaat met ons op zoek. We zien uit 

naar een bijzondere avond! Een dienst voor iedereen. 

 
Kerstmorgen 25 december. Twee zussen uit Wolvega, Tineke en Rianne van Dijk, elk met een stem die je 
raakt, komen voor ons zingen! Syb Bangma en ds. Piet en Margreet begeleiden hen. Natuurlijk zingen we 
samen ook bekende kerstliederen. Wat is eigenlijk het mooiste lied, dat op nummer 1 staat van onze 
“hitlijst”? En wat zou Maria gezongen hebben? Voor en met jong en oud vieren we Kerstfeest, dus “Komt, 
verwondert u hier mensen”. 
 
Oudjaarsavond 31 december. Nog eenmaal in dit oude jaar komen we bij elkaar in de Doelhôftsjerke bij 
kaarslicht. We zien terug, het één raakt “uit”, het ander “in”. Wat heeft God ons te zeggen, wijst Hij ons een 
weg het oude jaar uit en het nieuwe in? Graag ga ik met u en jou op zoek in Zijn eeuwenoud Woord. 
 
Nieuwjaarsmorgen 1 januari. Het nieuwe jaar onze Heren 2017 mogen we met elkaar in de Kerk inluiden 
op de eerste dag van het jaar, een zondag. Vanaf 09.30 is de koffie bruin en kunnen we elkaar begroeten in 
het verse jaar. Om 10.00 uur openen we dan voor het eerst dit jaar Gods Woord. Wat heeft God ons in het 
nieuwe jaar te brengen? 
 
Zondagochtend 8 januari. Als gemeente komen we bij elkaar en nemen afscheid van een aantal 
ambtsdragers, maar er is ook (her)bevestiging van ambtsdragers. Na de dienst is er gelegenheid deze 
mensen de hand te schudden. Dit is tevens een nieuwjaarsreceptie voor de hele gemeente; na de koffie is 
er een hapje en een drankje. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
 
Zondagavond 8 januari geen dienst. 
 
Zondagochtend 15 januari: een dienst met een gast voorganger. 
 
Zondagavond 15 januari wordt ingevuld door de gebedsgroep in het kader van de Week van het Gebed. 
 
Zondagochtend 22 januari. Wij vieren met elkaar het Heilig Avondmaal. Wat een voorrecht om de zoetheid 
en goedheid van Gods genade te proeven! 
 



 

 

Zondagavond 22 januari. Graag houd ik een leerdienst. Nu wil ik het eens omdraaien in de keuze van een 
thema. Misschien is er wel een thema of een vraag waarover u of jij graag eens wat meer hoort. Laat het 
me maar weten! 
 
Zondagochtend 29 januari. Deze dienst is nog een verrassing! Ook voor mij, dat 
hopen we in het nieuwe jaar te bedenken en te ontwerpen. (maar een idee is altijd 
welkom). 
 
Zondagavond 29 januari geen dienst. 
 
 
Zondagochtend 5 en 12 februari. Ik ben blij voor te mogen gaan, maar de invulling staat nog open. 
 
Zondagmiddag 5 februari. Met Jacquelina Wierda zal er weer een peuter en kleuterdienst zijn, oftewel een 
kind op schoot viering. 
 
Zondagavond 12 februari. We willen weer eens een Taizé dienst houden. De prachtige mystieke setting van 
Taizé, de liefde die zo één maakt: dit willen we in Aldeboarn ook vieren. 

 


