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Jaargang 34     Weeknummer 22       Zondag 29 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.de Kok- Wilsum  

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, Hoofdweg 37: 19.00 uur Ds. C.G. op ’t Hof - Thema: 1 + 1 + 1 = 1? 

Wij geloven in een drie-enig God. Hoe komen we daarbij? Waarom spreken we God aan als Vader, Zoon en Geest?  

Is dat niet onnodig moeilijk doen? Wat zegt de Drie-enige ons? 

Daarover zal het zondagavond gaan. We gebruiken daarvoor de Heidelbergse-Catechismus.nl zondag 8 vraag en 

antwoord 24 en 25.  

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

 

Zieken 

Dhr. J.O. Bosman, Hoofdweg 89, 9628 CL, is met rugklachten thuis. 

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

Dhr. A. Vriend, Akkereindenweg 17, 9628 EA, hoopt deze week geopereerd te worden aan een goedaardige tumor achter zijn oog. 

Dhr. J. de Weerdt, Noorderweg 35, 9628 BA, is weer thuisgekomen uit Maartenshof. 

 

Weekagenda            Aanvang 

Woensdag 1 juni 2022  Groeigroep in de Viskenij      19.30 uur 

   

 

 

 

Weektekst 

Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart   welgevallig zijn voor Uw aangezicht, 

HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!        Ps.19: 15 

 

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


 

 

Online gebedsmeeting GZB 

Op D.V. woensdagavond 1 juni faciliteert de GZB een online gebedsmeeting om samen als kerk wereldwijd 

 toe te leven naar Pinksteren. Het is mooi en bemoedigend om in verschillende talen te horen spreken  

over de grote daden van God. Bij deze bijeenkomst zijn gasten uit verschillende landen betrokken.  

Dat betekent dat er Engels gesproken zal worden, maar we zorgen voor vertaling en iedereen mag in  

zijn eigen taal meedoen. We hopen dat veel mensen op deze manier hun betrokkenheid op zending laten  

merken. We starten om 19.30 en de bijeenkomst duurt een uur.  

Graag ontvangen we vooraf een opgave, zodat we woensdagochtend 1 juni een link kunnen sturen van 

de Zoom-meeting.  

Opgeven kan via www.gzb.nl/gebedsbijeenkomst  

Voor vragen over deze bijeenkomst, stuur een mail naar vertel@gzb.nl 
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