Agenda – augustus 2021
Expositie “It Fryske frije fjild; wrâld fan fûgels, wyld en fisk”
t/m 31 oktober 2021 – Sudergemaal
website www.damshus.nl
Van 13:30 tot 16:30 uur op zaterdag en zondag. Andere dagen: op afspraak.
Mello Sevinga was eerder dierenarts en hij houdt zich tegenwoordig bezig met schilderen. Thema van zijn werk is “It
Fryske frije fjild; wrâld fan fûgels, wyld en fisk” (vert. Het vrije Friese veld; wereld van vogels, wild en vis).

Zomer Kinder Kerk
1 augustus 2021 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail knd@doarpstsjerke.nl
Van 9:30 tot circa 10:15 uur in De Rank.
Voor de Kinder Kerk op zondag kunt u uw kind(eren) opgeven tot de vrijdagavond 20:00 uur voor die zondag via
bovenvermeld e-mailadres. Bij 4 of meer aanmeldingen gaat de Kinder Kerk van die zondag door. Vermeld ook of
uw kind zelf naar huis mag gaan of wordt opgehaald. Gaat u zelf ook naar de kerk? Uw kind kan dan vanaf 9:15 uur
in De Rank terecht.

Kerkdienst
1 augustus 2021 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl | e-mail kerkdienstnijbeets@gmail.com
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom.
Voor de dienst op zondag kunt u zich opgeven tot en met de vrijdagavond voor die zondag via bovenvermeld emailadres of telefonisch bij ds. Vlasblom. Sinds 14 maart 2021 hanteren we weer een maximum van 30 kerkgangers
per dienst. U krijgt de vrijdagavond voor de zondag bericht of u die zondag aanwezig mag zijn. Woont u de dienst bij
dan bent u verplicht de voorschriften op te volgen. U moet zich een kwartier voor aanvang van de dienst u melden.
Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw.

Zomer Kinder Kerk
8 augustus 2021 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail knd@doarpstsjerke.nl
Van 9:30 tot circa 10:15 uur in De Rank.
Voor de Kinder Kerk op zondag kunt u uw kind(eren) opgeven tot de vrijdagavond 20:00 uur voor die zondag via
bovenvermeld e-mailadres. Bij 4 of meer aanmeldingen gaat de Kinder Kerk van die zondag door. Vermeld ook of
uw kind zelf naar huis mag gaan of wordt opgehaald. Gaat u zelf ook naar de kerk? Uw kind kan dan vanaf 9:15 uur
in De Rank terecht.

Kerkdienst
8 augustus 2021 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl | e-mail kerkdienstnijbeets@gmail.com
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger dhr. E. Halsema.
Voor de dienst op zondag kunt u zich opgeven tot en met de vrijdagavond voor die zondag via bovenvermeld emailadres of telefonisch bij ds. Vlasblom. Sinds 14 maart 2021 hanteren we weer een maximum van 30 kerkgangers
per dienst. U krijgt de vrijdagavond voor de zondag bericht of u die zondag aanwezig mag zijn. Woont u de dienst bij
dan bent u verplicht de voorschriften op te volgen. U moet zich een kwartier voor aanvang van de dienst u melden.
Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw.

Zomer Kinder Kerk
15 augustus 2021 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail knd@doarpstsjerke.nl
Van 9:30 tot circa 10:15 uur in De Rank.
Voor de Kinder Kerk op zondag kunt u uw kind(eren) opgeven tot de vrijdagavond 20:00 uur voor die zondag via
bovenvermeld e-mailadres. Bij 4 of meer aanmeldingen gaat de Kinder Kerk van die zondag door. Vermeld ook of
uw kind zelf naar huis mag gaan of wordt opgehaald. Gaat u zelf ook naar de kerk? Uw kind kan dan vanaf 9:15 uur
in De Rank terecht.

Kerkdienst
15 augustus 2021 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl | e-mail kerkdienstnijbeets@gmail.com
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. M. Klomp.
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Voor de dienst op zondag kunt u zich opgeven tot en met de vrijdagavond voor die zondag via bovenvermeld emailadres of telefonisch bij ds. Vlasblom. Sinds 14 maart 2021 hanteren we weer een maximum van 30 kerkgangers
per dienst. U krijgt de vrijdagavond voor de zondag bericht of u die zondag aanwezig mag zijn. Woont u de dienst bij
dan bent u verplicht de voorschriften op te volgen. U moet zich een kwartier voor aanvang van de dienst u melden.
Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw.

Afcheidsreceptie ds. Vlasblom
20 augustus 2021 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Van 16:00 tot 18:00 uur in De Rank.

Boartersdei
GAAT NIET DOOR
21 augustus 2021 – Openluchtmuseum It Damshûs
website www.damshus.nl
’s Middags tot 17:00 uur. Starttijd niet bekend.
Spelen op het museumterrein en dit jaar staat wetterwille (waterplezier) in de schijnwerper. Dag voor kinderen van 4
tot 12 jaar. Met allerlei lekkers zoals poffertjes, suikerspin, limonade en nog veel meer. Toegangsprijs: onbekend.

Zomer Kinder Kerk
22 augustus 2021 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail knd@doarpstsjerke.nl
Van 9:30 tot circa 10:15 uur in De Rank.
Voor de Kinder Kerk op zondag kunt u uw kind(eren) opgeven tot de vrijdagavond 20:00 uur voor die zondag via
bovenvermeld e-mailadres. Bij 4 of meer aanmeldingen gaat de Kinder Kerk van die zondag door. Vermeld ook of
uw kind zelf naar huis mag gaan of wordt opgehaald. Gaat u zelf ook naar de kerk? Uw kind kan dan vanaf 9:15 uur
in De Rank terecht.

Kerkdienst – afscheidsdienst ds. Vlasblom
22 augustus 2021 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl | e-mail kerkdienstnijbeets@gmail.com
Aanvang 10:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom.
Voor de dienst op zondag kunt u zich opgeven tot en met de vrijdagavond voor die zondag via bovenvermeld emailadres of telefonisch bij ds. Vlasblom. Sinds 14 maart 2021 hanteren we weer een maximum van 30 kerkgangers
per dienst. U krijgt de vrijdagavond voor de zondag bericht of u die zondag aanwezig mag zijn. Woont u de dienst bij
dan bent u verplicht de voorschriften op te volgen. U moet zich een kwartier voor aanvang van de dienst u melden.
Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw.

Zwemvierdaagse
23 + 24 + 25 + 26 + 27 augustus 2021 – Zwembad De Blauwe Kamp
website www.zwembadnijbeets.nl | e-mail deblauwekamp@gmail.com
Maandag t/m vrijdagdag van 18:00 tot 20:00 uur.
Opgeven kan op maandag en op dinsdag. De 4daagse wordt afgesloten met een disco. Kosten € 6,00 per persoon.

Stoppeldei
GAAT NIET DOOR
28 augustus 2021 – Risping + Openluchtmuseum It Damshûs
websites www.damshus.nl + www.risping-nijbeets.nl
Van 10:00 tot 17:00 uur op het museumterrein.
Jaarlijks oogstfeest met vele oude tractoren, andere (stoom)machines en andere paardenkrachten. Verschillende
ambachten worden beoefend en er is een streekmarkt met onder meer kaas, pompoenen en gerookte paling –
alles uit de eigen regio.

Zomer Kinder Kerk
29 augustus 2021 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail knd@doarpstsjerke.nl
Van 9:30 tot circa 10:15 uur in De Rank.
Voor de Kinder Kerk op zondag kunt u uw kind(eren) opgeven tot de vrijdagavond 20:00 uur voor die zondag via
bovenvermeld e-mailadres. Bij 4 of meer aanmeldingen gaat de Kinder Kerk van die zondag door. Vermeld ook of
uw kind zelf naar huis mag gaan of wordt opgehaald. Gaat u zelf ook naar de kerk? Uw kind kan dan vanaf 9:15 uur
in De Rank terecht.
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Kerkdienst
29 augustus 2021 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl | e-mail kerkdienstnijbeets@gmail.com
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger mw. G. van der Meer.
Voor de dienst op zondag kunt u zich opgeven tot en met de vrijdagavond voor die zondag via bovenvermeld emailadres of telefonisch bij ds. Vlasblom. Sinds 14 maart 2021 hanteren we weer een maximum van 30 kerkgangers
per dienst. U krijgt de vrijdagavond voor de zondag bericht of u die zondag aanwezig mag zijn. Woont u de dienst bij
dan bent u verplicht de voorschriften op te volgen. U moet zich een kwartier voor aanvang van de dienst u melden.
Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw.

Hondenzwemmen
31 augustus 2021 – Zwembad De Blauwe Kamp
website www.zwembaddeblauwekamp.webklik.nl | e-mail deblauwekamp@gmail.com
Van 19:00 tot 20:00 uur.
Zo, de baasjes hebben nu lang genoeg van het heerlijke heldere zwemwater kunnen genieten. Nu is de beurt aan
ons, trouwe viervoeters. Uiteraard hoeven wij viervoeters daar niet voor te betalen. Woef!
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