
 
 
 

PKN Gemeente 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 “De Karmel”   
 

Rooms-Katholieke Parochie 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  Sint Michaëlkerk 
 

BELANGRIJK 
 

*Vanaf 30 mei is “De Karmel” tijdens diensten weer 
open, tevens te volgen op www.kerkdienstgemist.nl.  

Raadpleeg de website voor het laatste nieuws. 
 

www.pgwoudsend.nl 
 

 

BELANGRIJK 
 

*De oecumenische vieringen zijn online te volgen 
via www.kerkdienstgemist.nl. 

Raadpleeg de website voor het laatste nieuws. 
 

www.dechristoffel.nl/woudsend 
 

Zondag 1 augustus om 09.30 uur 
ds. R. Bosman-Romkema 

Zondag 1 augustus om 09.30 uur 
pastor J. de Zwart, priester  

Zondag 8 augustus om 09.30 uur  
ds. A. van Ligten, Sneek 

Zondag 8 augustus om 09.30 uur 
pastor A. Schothorst-Vos 

Zondag 15 augustus om 09.30 uur 
Maaltijd van de heer - ds. R.Bosman-Romkema 

Zondag 15 augustus om 09.30 uur 
mevr. H. Mulder 

Zondag 22 augustus om 09.30 uur 
ds. E. van Halsema, Kampen 

Zaterdag 21 augustus om 19.30 uur 
pastor R. Hoogma, priester 

Zondag 29 augustus om 09.30 uur 
ds. R. Bosman-Romkema 

Zondag 29 augustus om 09.30 uur 
pastor A. Schothorst-Vos 

Zondag 5 september om 10.00 uur 
ds. R. Bosman-Romkema 

Zondag 5 september om 09.30 uur 
pastor J. de Zwart, priester 

Zondag 12 september om 10.00 uur 
ds. D. Kisjes-de Vries 

Zaterdag 11 september om 19.30 uur 
pastor J. de Zwart, priester 

Zondag 19 september om 10.00 uur in RK kerk 
Oecumenische Vredesdienst -  ds R. Bosman-Romkema 

Zondag 19 september om 10.00 uur 
Oecumenische Vredesdienst - ds. R. Bosman-Romkema 

Zondag 26 september om 10.00 uur 
ds. A. van der Honing, Joure 

Zondag 26 september om 09.30 uur 
Michaëlzondag - pastor A. Schothorst-Vos 

Zondag 3 oktober om 10.00 uur 
mevr. E. Stellingwerf, Woudsend 

Zondag 3 oktober om 11.00 uur 
meer info: zie website 

  

 

Kerkdienst bijwonen? 
In de kerk zal worden aangegeven waar u mag zitten, 

zodat we de anderhalve meter in acht houden 
Beperkt aantal plaatsen. 

Dringend advies: draag in de kerk een mondkapje 
 

Voor meer informatie kijkt u op: 
www.pgwoudsend.nl  
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