
Wekelijkse Nieuwsbrief 
Hervormde gemeente Siddeburen -Tjuchem - Steendam 

 

  
Jaargang 34     Weeknummer 21       Zondag 22 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.Geerts- Zalk  

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. 

Tjuchem: 19.00 uur  Ds.P.Versloot - Groningen 

 

Kerkdienst donderdag 26 mei 2022- Hemelvaartsdag 

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. 

 

Zieken 

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

Dhr. A. Vriend, Akkereindenweg 17, 9628 EA, zal binnenkort geopereerd worden aan de goedaardige  

tumor achter zijn oog. 

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

 

Weekagenda            Aanvang 

Woensdag 25 mei 2022 Gespreksgroep 20+ in de Viskenij      19.30 uur 

 

 

   

 

 

Weektekst 

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is,  

alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. 

Fil 4: 8 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemelvaartontmoetingsmiddag in Noordhorn 

 

Op donderdag 26 mei zal DV de jaarlijkse Hemelvaartontmoetingsmiddag plaatsvinden in Noordhorn. 

Spreker is ds. J.R.J. van Gelderop uit Vaassen. 

De gevangenispredikant hoopt te spreken over ‘Dominee in de gevangenis’. 

De bijeenkomst vindt plaats in gebouw De Wegwijzer, Oosterweg 11 in Noordhorn 

en begint om 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur). 

Vanaf 17.30 uur is er een broodmaaltijd. Voor de kinderen is er een eigen programma. 

Deze middag wordt georganiseerd door de afdelingen van de Gereformeerde Bond in het Noorden. 

Meer informatie via J. Otten, 0592-373055 of jaap.otten@solcon.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 17 juni Avond voor Vervolgde Christenen 

 

Hoe is het om christen te zijn in landen als Afghanistan, Noord-Korea of Djibouti? 

Op vrijdagavond 17 juni komt iemand van stichting Open Doors aan de hand van een aantal video’s uit 

verschillende landen daarover vertellen en gaan we erover in gesprek. 

Stichting Open Doors is verbonden met vervolgde en bedreigde christenen in allerlei landen. 

Wat kunnen we voor hen doen? Misschien kunnen we vooral wel van hun leren. 

Hoe zij in moeilijke omstandigheden proberen trouw te zijn aan Jezus. Hoe doen wij dat in onze omstandigheden? 

Op deze avond zal er ook gelegenheid zijn voor gebed. 

Je mag hardop bidden, maar ook als je liever in stilte bidt is dat net zo waardevol. 

Laten we onze betrokkenheid en solidariteit met onze vervolgde broeders en zusters wereldwijd tonen 

door bij deze avond aanwezig te zijn. De avond is voor iedereen, ongeacht kerkelijke achtergrond. 

Van harte welkom! Vrijdagavond 17 juni om 19.30u in de Viskenij. 

Er zal een collecte gehouden worden voor stichting Open Doors. 

Neem voor meer info contact op met onze predikant. 

 
 

 

 


