
 

 

        
      
 

Kerkdiensten 
 

Zie ook onze website: www.pgaldeboarn.nl

 
 
De diensten worden gehouden in de Doelhôfkerk tenzij anders is aangegeven.  
 
09.30 uur   Zondag 7 Mei , 4e  zondag van Pasen , wit     
    Voorganger: ds. P. Rozeboom,  Aldeboarn  
    Bijzonderheid: Tienerkerk 
    Organist: Gert Gatsma      
19.30 uur    Vrouwenspecial  Vrouwenspecial met als thema:  
    "Waardevolle herinneringen". 
    Graag een voorwerp met een bijzondere herinnering  
    meenemen. Om 19.00 uur vertrekken we per fiets vanaf 
    het  Andringahûs. Wilt u liever met de auto worden  
    opgehaald, bel dan Margreet: 0566-653765   
    Collecten: Kerk, Diaconie 
 
 
09.30 uur   Zondag 14  Mei , 5e zondag van Pasen , wit    
    Voorganger: ds. ds. K. J. Faber, Wolvega  
    Organist: Jurjen de Jong      
19.30 uur      Pelgrimage o.l.v. W. de Glee een kleine    
    pelgrimstocht naar het kloosterterrein bij Nes.  Start om 
    19.30 uur in de Doelhôftsjerke met een korte viering. 
    Bij het kloosterterrein zullen 2 als monniken verklede  
    mannen jullie het één en ander vertellen over de   
    geschiedenis, het leven van de kloostergemeenschap en de 
    betekenis daarvan. De wandeling gaat langs de Boarn en is 
    ongeveer 9 km.Neem wat eten en drinken mee. Kom erbij 
    en wandel mee! 
    Collecten: Kerk, Jeugdwerk Protestantse Kerk 
 
 
 
 
 



 

 

09.30 uur   Zondag 21 Mei , 6e  zondag van Pasen , wit    
    Voorganger: ds. H. Klein – Ikkink, Drachten  
    Organist: Gert Gatsma       
19.30 uur    Filmavond in het Andringahûs. "A cry from Iran"  worden 
    getoond.Dit is een documentaire over christenvervolging 
    en vertelt het verhaal van de Iraanse predikant Haik  
    Hovsepian die martelaar wordt.  
.    Collecten: Kerk, Plaatselijke Evangelisatie 

 
09.30 uur    Donderdag 25 mei, Hemelvaart, wit     
    Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn  
    Organist: Gert Gatsma    
    Collecten: Kerk, Onderhoud en restauratiefonds 
 
09.30 uur   Zondag 28 Mei , 7e  zondag van Pasen , wit    
    Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn  
    Organist: Jurjen de Jong      
 19.15 uur    Slotavond /Jeugddienst. Als allerlaatste avonddienst van 
    dit seizoen kun je het meemaken: een echt potje   
    Boer’ncricket boordevol gezelligheid, uitdaging,   
    diepgang en sportiviteit!  Om 19.15 uur verzamelen we in 
    het Doelhôf, waarna we als warming-up een klein stukje 
    zullen fietsen naar de boerderij waar het allemaal gaat  
    gebeuren.  Durf jij de uitdaging aan?! 

Deelname geschikt voor iedereen die jong is en voor ouderen die zich jong voelen! 
    Collecten: Kerk, Eigen jeugd 
 
09.30 uur   Zondag 4 juni , Pinksteren, rood      
    Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn  
    Organist: Gert Gatsma      
    Collecten: Kerk, Kerk in actie Zending 
 19.30 uur Geen dienst    
 

 
 

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

 



 

 

 Bij de diensten 
 

Zondagochtend 7 en 28 mei. Op het moment van schrijven weet ik nog niet welk 

gedeelte uit de Bijbel we zullen gaan lezen in deze diensten. De zevende mei – 

eerste zondag van de maand – is er voor de tieners tienerkerk en na de dienst is er 

koffie drinken voor jonge ouders. 

Zondagochtend 14 en 21 mei: tweemaal een gast voorganger. 

Donderdagochtend 25 mei. Hemelvaartdag. De Opgestane Heer is verhoogd en zit 

aan de Rechterhand van God de Vader. Welke betekenis heeft dit voor ons? 

Zondagochtend 4 juni. Pinksteren. God dichtbij tot in het hart van ieder van ons! 

Het Feest van de Geest. 

Zondagochtend 11 juni. Wij vieren met elkaar het Heilig Avondmaal. 

 
 

 

 


