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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 – 1e Pinksterdag 

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 IZB. 

Tjuchem, Hoofdweg 37: 19.00 uur Ds. J.Viergever-Oostwold 

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

 

Ufkenshuis 

19.00 uur samenkomst onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Kerk van Siddeburen. 

Deze samenkomst is uitsluitend voor de bewoners van het Ufkenshuis. 

 

Koffiedrinken 

Na afloop van de morgendienst is er koffiedrinken in de Viskenij. 

 

Zieken 

Dhr. J.M. Bos uit Slochteren heeft door een val enkele ribben gebroken en vocht achter de longen gekregen waarvoor 

hij nu in het ziekenhuis ligt: OZG, Afdeling 3A Kamer 27, Postbus 35, 9679 ZG Scheemda. 

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

Dhr. A. Vriend, Akkereindenweg 17, 9628 EA, is afgelopen maandag in het UMCG geopereerd aan een tumor achter zijn oog. 

Vrijdag is hij weer thuis gekomen en nu volgt er een periode van revalidatie.  

Dhr. J. de Weerdt, Noorderweg 35, 9628 BA, was weer opgenomen in het ziekenhuis en verwacht dit weekend thuis te komen. 

 
Weekagenda            Aanvang 

Dinsdag 7 juni 2022  Moderamenvergadering in de Viskenij     19.30 uur 

   

Weektekst 

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest  

hun gaf uit te spreken.                                                                                                           Hand.2:4 

Deze nieuwsbrief is de voorgaande zaterdag vanaf 18.00 uur te downloaden 

van http://hervormdsiddeburen.protestantsekerk.net 
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