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Jaargang 34     Weeknummer 24       Zondag 12 juni 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 Open Doors. 

Tjuchem, Hoofdweg 37: 19.00 uur Dhr.D.Vos-Oostwold 

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

 

Zieken 

Dhr. J.M. Bos uit Slochteren is afgelopen donderdag vanuit het ziekenhuis naar het Ufkenshuis gegaan,  

Reint Dijkemastraat 1, 9628 CW. 

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

Dhr. A. Vriend, Akkereindenweg 17, 9628 EA, revalideert thuis. 

Dhr. J. de Weerdt, Noorderweg 35, 9628 BA, revalideert thuis. 

 
Gasten in de dienst 

Deze zondag 12 juni mogen we een delegatie uit Rouveen, een gemeente die het werk van de Struunders ondersteunt,  

welkom heten in Siddeburen. 

Ze zullen met ons de ochtenddienst meevieren en aansluitend lunchen met een aantal Struunders. 

Ze zijn behalve financieel en meelevend ondersteunend, ook geïnteresseerd in het uitwisselen van kennis en ervaringen.  

Ze horen graag hoe het werk van de Struunders ontvangen wordt; ook van onze eigen gemeenteleden.  

We hopen dat jullie ze bij eventuele vragen te woord willen staan 

 

Afwezigheid predikant 13-16 juni 

Van 13-16 juni is onze predikant afwezig. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba of een  

van de andere kerkenraadsleden. 

Weekagenda            Aanvang 

Woensdag 15 juni 2022  Groeigroep in de Viskenij      19.30 uur 

Vrijdag 17 juni 2022  Avond van het gebed in de Viskenij (zie achterzijde nieuwsbrief)  19.30 uur 

   

Weektekst 

Volken, luister naar de woorden van de HEER, vertel het verder op de verste eilanden: Hij die Israël  

verstrooid heeft, zal het samenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde.   Jer.31:10 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

17 juni Avond voor Vervolgde Christenen 

Hoe is het om christen te zijn in een land waar dat verboden is? Bijvoorbeeld in Noord-Korea of in landen in Centraal-Azië? 

Op vrijdagavond 17 juni komt iemand van stichting Open Doors die die landen bezocht heeft aan de hand 

van video’s en foto’s 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 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 van 19.30-22.00u in de Viskenij, Viskenijlaan 2 in Siddeburen. 

 Er zal een collecte gehouden worden voor stichting Open Doors.  

Neem voor meer info contact op met ds. C.G. op ’t Hof, cgopthof@outlook.com, 0598-722109 

 

 

 

 

Voorbereiding op de viering van het heilig Avondmaal 

Gemeente van Christus, volgende week vieren wij het heilig Avondmaal.  

De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan zijn tafel troosten en bemoedigen  

wie in Hem geloven.  

Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Christus’ Koninkrijk. In het licht daarvan zien wij dat we  

iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde. De Heer is trouw, wij zijn vaak ontrouw. 

Dagelijks maken we onze schuld tegenover Hem groter.  

Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen, wanneer we in gehoorzaamheid aan het Woord van God 

als Gods kinderen willen leven. Daarom onderzoekt ieder van ons zichzelf: 

 

1. Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het 

leven met de Heer ontneem? 

2. Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, 

zijn Zoon, onze Heer? 

3. Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest? 

 

Misschien kun je van harte ‘ja’ antwoorden op deze vragen. Misschien heb je er twijfels of vragen bij, of misschien wil je 

biechten. Schroom niet om contact op te nemen met de ouderlingen of predikant. Hopelijk kunnen we elkaar hierin bijstaan.  

Weet daarbij dat de ambtsdragers geheimhoudingsplicht hebben met betrekking tot alles wat hun vertrouwelijk ter kennis komt. 

Het kan ook zijn dat je je zorgen maakt om de levenswandel of opvattingen van een ander gemeentelid.  

Probeer in liefde met elkaar daarover in gesprek te gaan zoals we lezen in Matteüs 18:15-20.  

Volgens de traditie van het ‘censura morem’ kun je hier ook over in gesprek gaan met de ouderlingen of predikant. 

 
 


