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Preekrooster  

 

Zondag 21 juli 

Tubbergen 10.00  Mevr. H. Veldhuis. 

 

Zondag 28 juli 

Bruinehaar 9.00 Ds. E. Scheer-Weijenberg  

Tubbergen 10.30 Ds. E. Scheer-Weijenberg  

 

Zondag 4 augustus 

Tubbergen 10.00  Ds. Hiemstra Almelo 

 

Zondag 11 augustus 

Tubbergen 10.30 Ds. E. Scheer-Weijenberg en Pastoor Pikkemaat 

   Buitendienst 

Zondag 18 augustus 

Tubbergen 10.00 Ds. C. Post  

 

Zondag 25 augustus 

Bruinehaar 9.00 Ds. J. van Baardwijk Amersfoort 

Tubbergen 10.30 Ds. J. van Baardwijk Amersfoort 

 

VAN DE PREDIKANT 
 
Vakantie en waarneming 
Ik heb deze zomer drie weken vakantie, van 4 t/m 9 augustus en van 
12 t/m 25 augustus. Tijdens mijn afwezigheid zal Joke Berkhout voor 
pastoraat en uitvaarten beschikbaar zijn.  
 
 
BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 21 juli is er dienst in Tubbergen. Uit het evangelie volgens 
Lucas lezen we hoofdstuk 10, de verzen 38-42. We horen hier over 
twee vrouwen: Marta en Maria. Beide vrouwen dienen Jezus op hun 
eigen wijze. Mevrouw Hennie Veldhuis is deze morgen onze 
voorganger 
 



 

Ik hoop zelf voor te gaan op zondag 28 juli. Er is zowel in Bruinehaar 
als Tubbergen dienst en we lezen verder uit het evangelie volgens 
Lucas. In Lc 11, 1-13 klinkt de vraag van de leerlingen: ‘Heer, leer ons 
bidden’. In verbinding met de lezing uit het Oude Testament (Gen. 
18,20-33) wordt ons verteld dat bidden te maken heeft met het vragen 
stellen aan God. Maar de vraag is dan: Wat mogen we dan allemaal aan 
God vragen?  
 
Zondag 4 augustus is er dienst in Tubbergen. De lezingen uit Lucas 
(Lc 12, 13-21) en Prediker (2,1-11) stellen juist ons een vraag: ‘Wat is 
waardevol in het leven?’. Het gaat om wat bestendig is en er werkelijk 
toe doet. Dominee Hiemstra uit Almelo is onze voorganger 
 
We hebben een hele bijzondere dienst op zondag 11 augustus. Op 
uitnodiging van de organisatoren van de Schröder Masterclass zal er 
op deze morgen een oecumenische viering in de open lucht zijn. De 
piste is de plek van samenkomst. Iedereen is van harte uitgenodigd om 
plaats te nemen in de bak of op de tribune. Het thema van de viering is 
‘De sprong wagen’. Frank Droste verleent zijn muzikale medewerking 
en pastoor Casper Pikkemaat en ds. Esther Scheer zullen samen 
voorgaan. Aanvangstijd is 10.30 uur.  
 
Op zondag 18 augustus, de negende zondag van de zomer, draagt het 
oecumenisch leesrooster geen gemakkelijke tekst aan. De zeven verzen 
van Lucas 12, 49-56 spreken over verdeeldheid. De lezing uit het Oude 
Testament (Jeremia 23,23-29) maakt duidelijk dat het er niet om gaat 
dat er alleen maar mooie verhalen verteld worden, maar dat de 
waarheid ook dingen op scherp kan zetten. Ds. Post zal deze morgen 
voorgaan in Tubbergen.   
 
De eerstvolgende gelegenheid om te laten dopen is op zondag 1 
september 2019.  
 
Om alvast in de agenda te noteren: Op zondag 15 september a.s. 
hebben we onze startzondag. De vakantieperiode ligt weer achter ons 
en we maken een start met het nieuwe kerkelijke seizoen. Het thema is 
dit jaar ‘Een goed verhaal’.   
 



 

 

Wij kunnen niet van de gastvoorgangers verwachten dat zij zich aan het 
leesrooster houden. Wanneer dat niet het geval is, kunnen bovenstaande 
lezingen dienen voor persoonlijke overdenking. We hopen op mooie en 
gezegende diensten met elkaar! 

ds. Esther Scheer-Weijenberg 
 
INSPIRATIE EN ONTMOETING  
Het activiteitenprogramma van de PG Tubbergen  
 
De startzondag ‘een goed verhaal’ – 15 september 
Op zondag 15 september hebben onze Startzondag. Er is deze morgen 
om 10.00 uur een feestelijke kerkdienst in Tubbergen. Na de 
kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie, thee of fris. 
Vervolgens kijken we met elkaar vooruit naar het nieuwe seizoen en 
‘delen we onze verhalen met elkaar’. We delen echter niet alleen 
verhalen, maar ook het eten. We willen iedereen namelijk vragen om 
een gerecht mee te nemen. In de volgende Ringsproak zal het volledige 
programma opgenomen worden.   
 
SamenLoop voor Hoop - 21-22 september  
Tijdens de SamenLoop voor Hoop is de Kaarsenceremonie. Rondom 
het parcours staan duizenden kaarsenzakken met persoonlijke wensen 
en gedachtes. Een indrukwekkende zee van lichtjes delen de emoties 
en geven de warmte van herdenken, vertrouwen en hoop. Iedereen kan 
een Kaars voor Hoop opdragen aan iemand die kanker heeft of heeft 
gehad, door op de kaarsenzak een persoonlijke boodschap te schrijven. 
Een kaarsenzak kost € 5,00. De opbrengst van de kaarsenzakken komt 
bij de teamopbrengst. Een kaarsenzak is te koop bij onze kosters 
Frougje en Carla. Nadat u de kaarsenzak heeft voorzien van uw 
boodschap kan deze weer bij de kosters worden ingeleverd. 
 

 

Wijziging in ledenregistratie. 
Rond 1 juni jl. heeft het LRP (=ledenregistratiesysteem van de Protestantse 

Kerk) de status van alle niet-gedoopten van 18 jaar of ouder omgezet in 

meegeregistreerde. Vanaf 1 juni jl.  zet het LRP de niet-gedoopten van 18 

jaar en ouder om in meegeregistreerde. 



 

Meegeregistreerden worden alleen in gezinsverband met leden 

geregistreerd; vervalt het gezinsverband, dan vervalt ook de grond voor 

registratie van de meegeregistreerde. 

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

scriba Jutta Spijkers. 

  
De diaconie collectes van juni  

 2-6    Ned. Bijbelgenootschap    65,82 

 9-6    Pinksterzending                          125,25 

16-6   Noaberhulp in Kameroen         66,50 

23-6   Kerk in aktie                                89,94 

30-6   Stichting Karibu                       61,75 

 

Verkoopdagen 2019 

Tijdens  de Tubbergse Fietsvierdaagse zijn er natuurlijk ook weer onze 

verkoopdagen in en om de Delle. 

Van maandag  29 juli t/m  vrijdag 2 augustus. 

Ook dit jaar doen we weer een dringend beroep op u als 

gemeenteleden….en natuurlijk ook een speciale oproep aan onze 

jongeren…kom en help mee! 

Vele handen maken immers licht werk! 

Wilt u thuis een cake of koek bakken laat het ons dan ook even weten.  

Als u ook een dagdeel mee wilt helpen, geef u dan op zodat dit belangrijke 

stukje gemeentewerk door kan gaan. 

Inbreng van spullen voor de verkooptafel kan maandag 29 juli van 14.00 tot 

16.00 u. 

Opgeven kan bij  Janna Toenhake 0546-621173      

Dinie Hendriksen   0546-621930    

   Ria Harmsen 0546-622539 

Speciaal ook op maandagmiddag 29 juli hebben we mensen nodig die 

willen helpen met de opbouw van tenten en klaarzetten van de terrassen.  

Opgeven hiervoor kan bij: Willy Harmsen 0623055157 

 

Boekenmarkt Zang en Vriendschap 
Evenals vorige jaren zal door Zang en Vriendschap tijdens de 

fietsvierdaagse weer een boekenmarkt gehouden worden op het plein bij de 

kerk. Datum: dinsdag 30 juli. De opbrengst van de verkochte boeken is 

bestemd voor het koor. 



 

 

U kunt hiervoor boeken inleveren op maandag 29 juli aan de kerk van 

14.00 tot 16.00 uur. Ook legpuzzels zijn welkom, maar geen DVD’s, 

Video’s en CD’s. Ook geen encyclopedieën. 

Namens het koor alvast bedankt. 

 

Tubbergen Zingt  

Woensdag 31 juli  zingt Tubbergen weer. Tijdens de fietsvierdaagse 

houden we voor de 13-de maal onze bekende zangdienst. We hopen dan 

ook op veel bezoekers, gemeenteleden en vakantiegangers! Vertel het dus 

verder.We zingen samen een aantal mooie liederen uit ons liedboek, 

Johannes de Heer, Opwekking en andere bundels.  

De zangdienst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur. 

Medewerking wordt verleend door Gerbert-Jan Hendriksen, orgel en door 

het koor Zang en Vriendschap o.l.v. Els Praas en Roel Praas piano. Na 

afloop is er koffiedrinken in de Delle.  

 

Tubbergse Fiets4daagse 

Van 30 juli tot en met 2 augustus 2019 

Volledig bepijlde routes van 60, 40 en 25 km. 

Starttijden: van 8.30 uur tot 14.00 uur 

Startplaats: De Delle Hattinkstraat 4 Tubbergen 

www.sbn.tubbergen.nl  

tevens allerlei randactiviteiten georganiseerd door de vrouwenvereniging. 

Graag tot dinsdag 30 juli. 

 

Reisje 55 plussers 

Ook dit jaar wordt er weer een reisje georganiseerd voor diegenen onder 

ons die zich op de een of andere manier verbonden voelt met onze kerk. 

Het reisje vindt plaats op donderdag 19 september 2019. 

We vertrekken vanaf garage Ter Beek om 13.00 uur. 

Parkeren kan achter garage Ter Beek of bij het zwembad. 

Noteer het vast op uw kalender of in de agenda 

Opgave uiterlijk donderdag 12 september 2019. 

Na afloop is er een heerlijk diner. 

 

Janna Toenhake  telefoon 0546-621173 

Diny de Boer   telefoon 0546-621879 

 

Aan tafel in de Delle. 

Hebt u ook zin om een keertje gezellig samen te eten in de Delle? 

http://www.sbn.tubbergen.nl/


 

Dat kan op vrijdag 27 september vanaf 18.00 uur in de Delle. We willen 

dan samen gaan barbecueën. 

Om de kosten te dekken vragen we een kleine vergoeding van €2,50 per 

persoon. Drankjes zijn voor eigen rekening. 

We hopen dat  er ook mensen zijn die het leuk vinden om te helpen bij de 

voorbereiding, zodat we dit vaker kunnen organiseren. 

U kunt zich aanmelden voor 20 september bij Charlotte Prins 0546-624106 

of 06-57664104 en bij Bertine Wessels 546-622812 of 06-41759574 

 

Kerkdienst op Delta FM zondag 11 augustus 

Vier keer per jaar is onze kerkdienst op de lokale zender Delta FM te 

beluisteren. De eerstvolgende uitzending is op zondag 11 augustus a.s. Een 

eerder opgenomen kerkdienst van onze gemeente is dan te beluisteren. De 

uitzending begint om 09.30 uur. Ook op 24 november zijn wij weer aan de 

beurt. 

Delta FM is via de radio te horen op 105.3 FM en ook via de kabel op 

Caiway TV kanaal 66 en radiokanaal 1872. Voorafgaande aan de 

kerkdienst wordt gedurende anderhalf uur geestelijke muziek uitgezonden.  
 

rooster kindernevendienst  Deurdienst   
21 juli Ineke Overmars   Mevr. Van den Berg 

28 juli Nina en Henk Pol  Mevr. R. Harmsen 

04 aug Elske Woudstra   Fam. G. Harmsen 

11 aug       Mevr. Heppenhuis 

18 aug Yure Engelhart   Fam. G. Hendriksen 

25 aug Ineke Overmars   Dhr. Kosters 

 

Bloemendienst 

 Tubbergen   Bruinehaar 

21-7 Fam. V.d. Heuvel-Veerenhuis N.V.T. 

28-7 Mevr. J.G.B. Hindriksen-Bossink  Fam. W. Spalink-Neurink 

4-8 Fam. J. Hindriksen-Gierveld N.V.T. 

11-8 Mevr. Hindriksen-Roelofsen N.V.T. 

18-8 Fam. H.J. Hobbelt-Rosink N.V.T. 

25-8 Fam. H.J.M. Hulshof-Handlogten Dhr. J. Spalink 

 

Kinderoppas 

21-7 Jolien Harmsen 

28-7 Marjan Hendriksen 

4-8 Annemiek Vlierman 



 

 

11-8 Pieter Scheer 

18-8 Iris Harmsen/Veerle Botter 

25-8 Kan geregeld worden. Zie hieronder 

Mochten er kerkgangers zijn die op 25 augustus en  gebruik willen maken 

van de kinderoppas, dan moet u hiervoor contact opnemen met onze 

jeugdouderling Helma Holsbrink, 0546-867448. Dit kan tot zaterdag 18.00 

uur, er zal dan geprobeerd worden oppas te regelen. 

 

 

 

 

 

 


