
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Tijdelijk) verblijf in ziekenhuis of zorginstelling  
Bij mw. F. Ploegh – Luinstra, Hoofdweg 166-N bleek, 
na allerlei onderzoeken, dat ze een tumor in de 
darm heeft. Een hele schrik, maar gelukkig zijn er 
geen uitzaaiingen geconstateerd en dat geeft hoop 
op een succesvolle behandeling. Er zal naar 
verwachting in juli een operatie volgen om de tumor 
te verwijderen.   
Wij bidden voor haar en voor al onze zieken; moge 
God hen dragen.  
 
Jarig deze week 
* 24 juni: mw. H. Kalkman – Brakema,   Oudeweg 53  
* 27 juni: dhr. C. de Noord, Reint Dijkemastraat 49 A Siddeburen 
* 27 juni: Mw. F. Ploegh – Luinstra, Hoofdweg 166 N   
 
Deze week zijn of worden de bloemen 
gebracht bij 
mw. H. Folkersma –Bakker, Reint Dijkemastraat 11 
en bij mw. K. v. H. Kalkman-Brakema, Oudeweg 53  
  
Over de kerkdiensten  
Er zijn, afgezien van de basisadviezen, vanwege 
Corona geen beperkingen meer voor het 
kerkbezoek. Maar met het oog op mensen met een 
kwetsbare gezondheid blijft voorzichtigheid 
geboden. We zullen daarom een ruime opstelling 
van zitplaatsen nastreven.  
 

 

 
 
U kunt onze dienst ook meevieren op het internet via 
YouTube (beeld en geluid), op uw computer of tv, of 
door op onze website pknsiddeburen.nl de link voor 
de viering aan te klikken. Mensen die zich hebben 
aangemeld voor de Zondagsbrief via e-mail zullen. 
de link ook steeds in hun mailbox ontvangen. Ook 
later kunt u de dienst op dezelfde manier nog weer 
bekijken en beluisteren.   
Gemeenteleden zonder internet kunnen de 
kerkdienst van iedere zondag een zondag later om 
14.00 uur kijken en luisteren via RegioFM. De 
uitzendingen zijn te ontvangen via ZIGGO op kanaal 
47 en via KPN / xs4all op kanaal 1464.  

 
Deze zondag 

Deze zondag is de 2e zondag van de zomer.   
In de dienst worden de nieuwe ambtsdragers 
opnieuw aan het ambt verbonden en nemen we 
afscheid van de vertrekkende ambtsdragers. We zijn 
blij met de nieuwe mensen en dankbaar voor het 
werk van hen die van het ambt afscheid nemen.  
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie/thee 
te drinken.  
Er is kindernevendienst voor de kinderen van de 
basisschool. En voor de allerkleinsten kunt u gebruik 
maken van de kinderoppas.   
 

                            LITURGIE  
Intochtlied: psalm 84 : 1,2   
Klein gloria   
Lied (psalm) 84 : 6   
Lied: 704 : 1    
Loflied:  lied 146 c : 3,7  
Zingen: ‘Samen in het licht’   
 
Schriftlezingen: 1 Koningen 19: 19 - 21 
        Lucas 9: 51 - 62 
Lied 941 : 1,2,3,4   
Lied 807 : 1,3.5,6   
Zingen: lied 1006  Onze Vader in de 
hemel  
Slotlied: Lied 985 : 1,2,3  

 
Volgende week zondag 

Volgende week zondag, 3 juli, is de derde zondag 
van de zomer. De kleur van het kerkelijk jaar is weer 
groen geworden.  
 
 

 
Diensten van vandaag, zondag 26 juni 2022 

Bevestiging ambtsdragers 
 9.30 uur: ds. G.J. Weessies 
 Organist: M. Fokkens 
 Ouderl.v. dienst: Anje Huijssoon 
 Collecte:  1. Zending 2. Diaconie 
   3. Kerk 
 Knd:  Groep 1 – 8 
 Oppas:  Vivian van der Deen 
  
 19.00uur: Dienst en viering H. A. in  Ufkenshuis 
   ds. G.J. Weessies 

 
Dienst op zondag 3 juli 2022 

 9.30 uur: drs. F. Postema, Krewerd                   
 Organist:  M. Fokkens              
 Ouderl.v. dienst: Piet Renkema 
 Collectes: 1. Kerk    2.  PIT/Pro Rege  
   3. Algemeen onderhoud 
 Knd:  Groep  1 – 8 
 Oppas:  Margriet Zandinga 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
  
  
     
 

 
  
  
  
 
  
 
  
 
 

 
 
  
 
 
   
  
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  

 
  

 
 
 

 

Gerdine Kwebeman

Gerdine Kwebeman

Gerdine Kwebeman
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De kerk in het Ufkenshuis 
Deze zondag is er weer een viering van de 
gezamenlijke kerken in het Ufkenshuis, om 19.00 
uur ’s avonds in de koffiezaal.  
De viering wordt verzorgd door onze eigen 
Protestantse Gemeente Siddeburen.    
We vieren samen het heilig Avondmaal.  
 
Overmaken in plaats van collectes 
Voor wie niet in de kerkzaal de dienst kan of wil 
bijwonen: in plaats van de collectes kunt u uw giften 
overmaken op rekeningnummer NL 37 RABO 0359 
0093 87  t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk 
Siddeburen, o.v.v. kerkcollecten.  
Het geld zal door de diakenen en kerkrentmeesters 
worden verdeeld over de diverse diaconale en 
kerkelijke doelen.  
 
Grunneger Dainst 26 juni 
Graag brengen we de Grunneger Dainst die a.s. 
zondagavond 26 juni om 19.00 uur in de 
Walfriduskerk van Hellum zal worden gehouden 
onder uw aandacht.  
Voorganger in deze dienst is ds. Jan Hommes, 
organist is Hendrik Ritsema. Na afloop is er 
koffie/thee. 
Wees van harte welkom! 
Lineke Kok-Staal, scriba Woldkerken. 
   
 

Bemoediging 

 
 

‘Ik vergeet nooit 
een mens die Ik maakte, 
in mijn handpalm gegrift 

staat jouw naam …!’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        LIJKT HET JE LEUK OM… 
 
 
 
 
 

ANDERE JONGEREN TE ONTMOETEN? 
 

Geef je dan nu op! 
En doe mee met een spectaculaire 

ZESKAMP!! 
Voor snacks en drinken wordt gezorgd! 

 
Ps. Je kunt je individueel opgeven, ter plaatse 

delen we de teams in. 
 
Voor wie: 
jongeren (12-16 jaar) actief betrokken bij 
de kerk uit de hele regio  
Wanneer: 
zondag 10 juli 2022 
Waar: 
Siddeburen van 14.00 uur – ca. 17.00 uur 
Kosten: 
geen  
 
Geef  je  voor  26  juni  2022  op  bij 
bij  Margriet Zandinga 0623759412 / 
margrietzandinga@gmail.com 
 
Graag aangeven of je  dieetwensen / 
allergieën hebt. 
Vergeet niet om extra droge kleren mee 
te nemen! 
Hopelijk zien we je dan! 
 

 


