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Jaargang 34     Weeknummer 18       Zondag 1 mei 2022  

Hartelijk welkom bij onze gemeente. Op deze nieuwsbrief vindt u informatie over de activiteiten van de komende week. 

Als u hierover vragen heeft, kunt u altijd bij een van de kerkenraadsleden terecht. 

Meer informatie kunt u ook vinden op onze website: https://hervormdsiddeburen.protestantsekerk.net 

 

Contact met de predikant 

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je vragen over geloven? Over God? Over het leven?  

Schroom niet om contact met me op te nemen: 

Ds. C.G. (Gerco) op ’t Hof/ 0598-722109/ 06-27138435/ cgopthof@outlook.com 

 

Kerkdiensten deze zondag  

Siddeburen: 9.30 uur: Ds.C.G. Op ‘t Hof  

De collecte in de dienst is in twee rondgangen. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk. 

De uitgangscollecte is bestemd voor de kerk. 

Vanochtend is er een jeugddienst (nadat deze de vorige keer op 6 maart niet door kon gaan).  De jeugdvereniging van de  

Hervormde kerk uit Nieuwe Pekela is op bezoek. En gospelkoor ‘Nadjezjda’ eveneens uit Nieuwe Pekela zal o.l.v.  

dirigente Lammy Korte-van Weerden voor en met ons zingen. Nadjezjda is Russisch voor Hoop.  

Deze Hoop, de liefde van de Here Jezus, willen zij uitdragen door middel van liederen, zo schrijven ze op de website.  

 

Wilhelmus 

In verband met de verjaardag van Z.M. Koning Willem-Alexander afgelopen week en de komende viering van 4/5 mei  

wordt na afloop van de dienst het Wilhelmus gezongen. 

 

Koffiedrinken 

Na de dienst ontmoeten we elkaar in de Viskenij waar we de verjaardag van onze predikant gaan vieren.  

U wordt allemaal van harte uitgenodigd om aan te schuiven achter de koffie met …. en onze jarige predikant te  

feliciteren met zijn nieuwe levensjaar. 

 

Tjuchem: 19.00 uur Ds.B.Werven - Diever 

De collecte in de dienst is in één rondgang en evenals de uitgangscollecte bestemd voor het kerkewerk Tjuchem  

 

Bij deze dienst 

De regel van 1,5 meter afstand is inmiddels vervallen. Desondanks vragen wij u in de kerk voldoende 

afstand te houden zodat iedereen zich prettig en veilig voelt. Om deze reden vindt u nog de kaarten  

in de banken als richtlijn voor de 1,5 meter afstand. Geeft u elkaar de ruimte in het gangpad en bij  

het verlaten van de kerk.  

 

Zieken 

Dhr. H. Hoekstra, Kerklaan 7, 9628 AT Siddeburen is ziek thuis. 

Dhr. J. de Weerdt verblijft in Maartenshof, kamer 113, Schaaksport 100, 9728 PG Groningen. 

 

Weektekst 

 Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil.      

 Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.  Ps.62:2 en 3 

Deze nieuwsbrief is de voorgaande zaterdag vanaf 18.00 uur te downloaden 

van http://hervormdsiddeburen.protestantsekerk.net 

 

https://hervormdsiddeburen.protestantsekerk.net/
mailto:cgopthof@outlook.com


 

 

 
Weekagenda            Aanvang 

Maandag 2 mei 2022  Vergadering stichtingsbestuur De Viskenij in de Viskenij  19.30 uur 

Dinsdag 3 mei 2022  Moderamenvergadering in de Viskenij     19.30 uur 

Woensdag 4 mei 2022  Dodenherdenking in de Hervormde kerk (zie achterzijde nieuwsbrief) 19.00 uur  

 

 

 

Dodenherdenking op 4 mei as. te Siddeburen 
De jaarlijkse Dodenherdenking in Siddeburen zal dit jaar op woensdag 4 mei as. worden gehouden en begint om 19.00 uur  

met een samenkomst in de Hervormde Kerk. 

Daar zal een herdenkingstoespraak worden gehouden door de heer Ron van Hasselt over de oorlogservaringen van zijn familie.  

Hij heeft een boek geschreven “De oorlog van mijn vader”. Zijn oom was Simon van Hasselt, die onderwijzer was in  

Siddeburen en in 1943 is overleden in Auschwitch. In juni `21 is er een straatnaambord van hem onthuld in “de Weerterij”.  

Verder wordt medewerking verleend door het Filofonisch Orkest uit Groningen o.l.v. de heer Libbe Oosterman.  

Twee leerlingen van de beide basisscholen zullen een eigen gemaakt gedicht voordragen. 

Na een stille tocht van de kerk naar het monument aan de Viskenijstraat volgt de dodenherdenking  

o.l.v. mevrouw Grietje Steenhuizen-Niestijl. Zestien leerlingen van de beide basisscholen zullen bloemen leggen  

bij het monument. 

Cindy Geertsema en Luciano Korthuis van Cosis/de Deel zullen namens alle inwoners van Siddeburen een krans plaatsen  

en raadslid Thorwald Vader zal dit doen, namens het gemeentebestuur van de Gemeente Midden-Groningen. 

Daarna bestaat er voor nabestaanden, kerken, groepen, verenigingen en inwoners uit Siddeburen gelegenheid om  

bloemen te leggen. 

Tijdens de plechtigheid bij het monument wordt medewerking verleend door een ad hoc samengesteld koperensemble 

van leden van Concordia. 

Voor belangstellenden, die slecht ter been zijn, staan stoelen klaar bij het monument. 

De Stichting 4 & 5 Mei verzoekt de inwoners van Siddeburen om op 4 mei vanaf 18.00 uur halfstok te vlaggen. 

 

Stichting 4 & 5 Mei Siddeburen 

 

 

 


