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Jaargang 34     Weeknummer 19       Zondag 8 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.J.E.de Groot - Ede  

De collecte in de dienst is in twee rondgangen. De eerste collecte is voor Dorcas (diaconie) en de tweede collecte is voor  

de kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor Dorcas. 

 

Tjuchem: 19.00 uur Ds.G.v.d.Top - Wedde 

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. 

 

Gemeenteavond 

Komende woensdag is er een gemeenteavond. De agenda van de avond ziet u op de achterkant van de nieuwsbrief. 

Iedereen wordt uitgenodigd om op deze avond aanwezig te zijn. De kerkenraad vindt het belangrijk de gemeente bij te  

praten na een lange coronaperiode en daarnaast is het een goede gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten. 

 

 

Weekagenda            Aanvang  

Dinsdag 10 mei 2022  Kerkenraadsvergadering in de Viskenij     19.30 uur 

Woensdag 11 mei 2022  Gemeenteavond in de Viskenij      19.30 uur 

Donderdag 12 mei 2022 Gespreksgroep 20+ in de Viskenij     19.30 uur 

 

Weektekst 

Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.   1 Kor.15: 57  

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


 
          

 

 
         

        AGENDA GEMEENTEAVOND 
11 mei 2022 

 
 
 

1.Opening        19.30 uur  

2.Mededelingen kerkenraad               19.45 uur 

3.Gelegenheid tot het stellen van vragen  20.15 uur  
 

4.Pauze        20.30 uur  

5.Voortgang gemeentewerk in verband met 

vacature in de kerkenraad     20.45 uur 

6.Sluiting        21.30 uur 

 

Oproep 

Het bestuur van Stichting de Viskenij zoekt een enthousiast gemeentelid die  

de komende zomer wil helpen met schilderklussen rondom de Viskenij. 

Aanmelding kan bij het bestuur: Harry Bierma (onderhoud) tel. 06-15068040 of 

       Geert Blaauw (voorzitter) tel. 0596-541413 

 

      Gevraagd voor de groep Oekraïners in Slochteren: 

Kleding en schoeisel voor 6-90-jarigen. 

Fietsen voor jong en oud zijn erg welkom. 

Een oude tablet of laptop is helemaal super. 

U kunt uw spullen inleveren tot maandagmiddag 9 mei 17.00 uur 

 bij Annie Vriend-Groot, Patrijs 19 te Siddeburen.  

Graag geen andere spullen  brengen. 

De bewoners van het voormalig gemeentehuis te Slochteren zullen  

dinsdag 10 mei tijdens een gratis markt  in de 

  Kandelaarkerk te Schildwolde  de spullen kunnen uitzoeken. 

Helpt u mee? Alvast hartelijk dank! 


