
 

 

        
      
 

Kerkdiensten 
 

Zie ook onze website: www.pgaldeboarn.nl

 
 
De diensten worden gehouden in de Doelhôfkerk tenzij anders is aangegeven.  
 
 
09.30 uur    Zondag 4 juni , Pinksteren, rood      
        Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn  
  Organist: Gert Gatsma        
  Tienerdienst: o.l.v. Tjitske Kamstra in het Andringahûs 
  Collecten: Kerk, Kerk in actie Zending 
 
09.30 uur   Zondag 11 juni , Trinitatis, wit of rood     
  Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn  
  Bijzonderheid: Heilig Avondmaal 
  Organist: Jurjen de Jong       
  Collecten: Diaconie,  Kerk 
 
09.30 uur   Zondag 18 juni , 1e zondag na Trinitatis, groen   
  Voorganger: ds. P. K. Pit, Drachten  
  Organist: Anton v.d. Meulen       
  Collecten: Kerk, Werelddiaconaat 
 
09.30 uur   Zondag 25 juni , 1e zondag van de zomer, groen   
  Voorganger: ds. G. T. Molenaar, Heukelum  
  Organist: Gert Gatsma        
  Collecten: Kerk, Bloemen       
       
09.30 uur   Zondag 2 juli , 2e zondag van de zomer groen    
  Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn  
  Organist: Jurjen de Jong        
  Tienerdienst: o.l.v. Tjitske Kamstra in het Andringahûs 
  Collecten: Kerk, Kerkblad 
 
 
 
 



 

 

09.30 uur   Zondag 9 juli , 3e zondag van de zomer, groen   
  Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn  
  Organist: Gert Gatsma        
  Collecten: Kerk, Plaatselijke Zending 
 
09.30 uur   Zondag 16  juli , 4e zondag  van de zomer, groen   
  Voorganger: ds. J. Bakker, Veenwouden  
  Organist: Gert  Gatsma        
  Collecten: Kerk, Eigen Catechese 
 
    
 

 
 

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

in het Andringahûs. 

 

 

 Bij de diensten 
 

Zondagochtend 4 juni. Wij vieren het Pinksterfeest: de gave van Gods Geest aan 

ieder mens. We gaan het “klassieke verhaal” hierbij lezen, opgewekt zingen en 

luistern naar het goede nieuws over de Geest van God. We hopen op een 

verrassende en inspirerende dienst. 

Zondagochtend 11 juni. Wij vieren het Heilig Avondmaal. Brokjes brood en bekers 

wijn – de tafel gedekt. Het heeft iets moois om je daar op voor te bereiden. Lees nu 

bijvoorbeeld eens Psalm 23 aan tafel – ben je jong of ben je oud. Zoek een 

Bijbelvertaling die vertrouwd is of begrijpelijk is. Deze zo bekende Psalm gaat over 

God als Herder. Lees die Psalm eens voor jezelf, of als het je gegeven is samen, 

misschien aan tafel. Er staat geschreven in de “oude woorden”  - het ontbreekt me 

aan niets. En in de Bijbel in Gewone Taal: Hij geeft me alles wat ik nodig heb. Stel 

jezelf of elkaar nu eens de vraag: wat betekent dit voor je? Hoe zorgt God dan voor 

je? Er staat zelfs U zorgt goed voor me. U geeft me te eten en te drinken, meer dan 



 

 

genoeg. Nogmaals: denk er eens over na: wat geeft God je? En neem die vraag mee 

naar het avondmaal: wat geeft God je. Zo kunnen we onszelf voorbereiden op een 

wonderlijke ontmoeting met God. 

Zondagochtend 18 en 25 juni. De 18de juni komt er een gastpredikant. Op de 25ste 

komt ds. Molenaar omdat hij 10 jaar geleden als predikant werd bevestigd in het 

ambt in Aldeboarn. Natuurlijk is er na de dienst koffie om hem en zijn gezin te 

ontmoeten. 

Zondagochtend 2 juli is er een doopdienst. Het wonder van de tastbare gave van 

Gods Geest aan dit kind vieren wij in de doop. 

Zondagochtend 9 juli houden wij de Brugdienst. Met de kinderen van groep 8 in het 

middelpunt vieren we de overgang naar een andere levensfase. De ouders zijn 

hierbij betrokken en de jongelui zelf natuurlijk. Een bijzondere dienst met hopelijk 

zegen voor iedereen. 

Zondagochtend 13 juli komt er een gastpredikant evenals de keer erop.  

 

 


