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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  

Siddeburen: 9.30 uur: Ds.C.G. Op ‘t Hof  - viering HA 

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 de Avondmaalscollecte. 

Tjuchem, Hoofdweg 37: 19.00 uur Dhr.J.ten Berge - Sebaldeburen 

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

 

Zieken 

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. 

 

 

Weekagenda            Aanvang 

Dinsdag 21 juni 2022  Kerkenraadsvergadering in de Viskenij     19.30 uur 

Woensdag 22 juni 2022  Gespreksgroep 20+        19.30 uur 

   

Weektekst 

Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.  

Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij  

van de aarde weg – de HEER heeft gesproken.          Jes.25: 7,8 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

Bij deze dienst 

 

Om nog eens over na te denken n.a.v. Handelingen 2:42  

• Vind jij jezelf een volhouder? Hoe komt dat?  

• De trouw van de jonge kerk bleek op vier gebieden:   

1. het apostolisch onderricht,   

2. de onderlinge gemeenschap,   

3. het breken van het brood,   

4. het gebed  

 

Welke van de vier gaat je goed af? En welke moet beter?  

• Wat betekent het Heilig Avondmaal voor jou?  

 


