De ochtend en avonddiensten worden gehouden in de Doelhôftsjerke.
Tenzij anders wordt vermeld.
Let op de begintijden.
09.30 uur Zondag 5 februari, 5e zondag na Epifanie, groen
Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Jurjen de Jong
15.30 uur Peuter/ kleuterdienst, olv. Jacq. Wierda (zie bij de diensten)
Collecten: Kerk, K.I.A. Werelddiaconaat
09.30 uur Zondag 12 februari, 6e zondag na Epifanie, groen
Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Gert Gatsma
19.30 uur Taizédienst (zie bij de diensten)
Collecten: Kerk, Kerkblad
09.30 uur Zondag 19 februari, 7e zondag na Epifanie, groen
Voorganger: dhr. L. vd Ven, Aldeboarn
Bijzonderheid: Fryske Tsjinst
Organist: Gert Gatsma
19.30 uur Jeugddienst (zie bij de diensten)
Collecten: Kerk, Eigen jeugd
09.30 uur Zondag 26 februari, 8e zondag na Epifanie, groen
Voorganger: ds. W. Klouwen, Heerenveen
Organist: Jurjen de Jong
19.30 uur Interessante dienst m.m.v. vlootpredikant ds. Gert Pennekamp
Collecten: Kerk, Onderhoud en restauratiefonds
09.30 uur Zondag 5 maart, 1e zondag van de 40 dagen, paars
Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Gert Gatsma
19.30 uur Wereldgebedsdag ( zie bij de diensten)
Collecten: Kerk, Bloemen

1

19.30 uur Woensdag 8 mrt, Biddag v. gewas en arbeid
aansluitend gemeenteavond in het Andringahûs
Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Gert Gatsma
Collecten: Kerk, Diaconie
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 mmv. Sjonggroep “ Twalûd ” en “De Welle ” (zie bij de diensten)
Collecten: Kerk, Voorjaarszendingsweek
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Bij de diensten
Zondagochtend 5 en 12 februari. In deze ochtenddiensten zal er één van die
verhalen centraal staan van Jezus’ leven op aarde. Dat is goed gebruik in deze tijd
van het kerkelijk jaar. In de dienst van 5 februari is er ook Tienerkerk voor de
jongelui van 12 tot en met 15 jaar.
Zondagmiddag 5 februari
Hoi peuter of kleuter,
Kom je ook naar de kerkdienst speciaal voor jou?
Samen met Dominee Beer en alle andere kindjes gaan we zingen en luisteren
naar een mooi verhaal.
Zondagmiddag 5 Februari in de kerk om 15.30 uur.
De dienst duurt ongeveer een half uurtje.
Tot dan!
P.s: Heb je mooie grote blokken thuis?
Die mag je meenemen, we gaan samen een toren bouwen.

Zondagavond 12 februari.
We houden met elkaar weer eens een Taizédienst. Het is al weer een aantal
jaren geleden dat we dit deden. Muziek, prachtige liederen die je verschillende
keren zingt om ze te verinnerlijken, vanuit Taizé, die mooie oecumenische
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geloofsgemeenschap. Maar ook een Bijbelwoord, stilte en aansteken van
lichtjes.
Zondagochtend 19 februari een “Fryske Tsjinst”. Voorganger is Lykele van der
Ven. Deze zondag lezen we een aantal verzen uit De Wijsheid van Jezus Sirach.
Daarnaast lezen en zingen we uit het liedboek van Israël, Psalm 34. De evangelie
lezing komt deze zondag uit Lukas 18 :9-14. Het centrale punt zal de tekst uit
Jezus Sirach 35:9 zijn. Ook een, wat genoemd wordt, apocrief boek herbergt
parels van teksten, waar, als we die inhoud willen geven, wij onze handen vol
aan zullen hebben. Wat te denken van de tekst deze zondag: “Jou de
allerheechste sa ’t Er dy ek jûn hat, goederjousk, al neist misse kinst”.
Zondagavond 19 februari zal metalband Veritas Infinita optreden in het
Andringahûs in Aldeboarn om 19.30 uur. Thema van het optreden in Aldeboarn
is ‘Stand up and Fight!’. Je ervaart vaak strijd in je leven, het leven lijkt soms
wel een gevecht. De meest vreselijke dingen gebeuren, zowel wereldwijd als
dichtbij, het lijkt net of je je steeds meer geestelijk moet bewapenen. Waarom
ben je hier op aarde? Speelt God daar een rol in, bestaat hij wel? Is het geloof
wel waar? Doet dat er überhaupt wel toe? De bijbel laat zien dat deze strijd
werkelijkheid is en dat God ons de juiste ‘wapens’ geeft om stand te houden in
de strijd, zodat we positief en krachtig in het leven staan. Maar wat is daarvoor
nodig…? De band zal met haar stevige metal muziek haar publiek proberen te
bewapenen met ‘wapens’ die wellicht goed te gebruiken zijn in ons leven. Zie
poster 
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Zondagochtend 26 februari, Gastpredikant
Zondagavond 26 februari wordt een interessante dienst. Vlootpredikant Gert
Pennekamp vertelt dan in Aldeboarn over zijn werk bij de krijgsmacht.
Dominee’s aan boord ervaren aan den lijve wat het betekent om letterlijk met
mensen in zee te gaan. Maar waarom trekt een dominee een uniform aan en is
dat moreel verantwoord? De eerste vragen die wij hem gaan stellen kunnen we
nu al bedenken. Het wordt een interactieve dienst in het Andringahûs.
Zondagochtend 5 maart. De veertig dagen tijd breekt aan. Samen met de
Kindernevendienst trekken we op naar Pasen. Inkeer en verdieping zoeken we
op weg naar het mysterie van het Kruis. In deze dienst is er ook Tienerkerk voor
de jongelui van 12 tot en met 15 jaar.
Zondagavond 5 maart Deze dienst staat in het teken van Wereldgebedsdag.
Dit jaar is het materiaal verzorgd door een groep mensen op de Filippijnen. Het
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thema is “EERLIJK” We lezen deze avond Numeri 27:1-11 en kijken naar een
oneerlijke situatie; hoe vijf vrouwen die geen rechten hebben die rechten wel
verwerven. De muzikale begeleiding deze avond is traditioneel weer in handen
van de familie Westra uit Grou. Lykele van der Ven heeft deze avond de leiding.
Gemeenteleden zullen hun medewerking verlenen. De dienst begint om 19.30
uur en wordt gehouden in de Doelhôftsjerke.
Zondagavond 12 maart om 19.30 uur organiseert Sjonggroep Twalûd in de
Doelhoftsjerke een zangdienst. Samen met onze collega’s van De Welle uit
Britsum zullen wij onder leiding van Klaske Deinum een aantal liederen brengen
rondom het thema “wonderen”. Onze “oude bekenden” Saskia de Jong
(dwarsfluit) en Arjen Nauta (piano) zullen voor de muzikale begeleiding zorgen.
En niet te vergeten: de gemeentezang zal worden begeleid door Gert Gatsma op
het prachtige Van Dam orgel.
Wij hopen op een wondermooie dienst en zien u heel graag op zondag 12 maart!
Bestuur Sjonggroep Twalûd.
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