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Preekrooster Tubbergen
Zondag 25 november
Tubbergen
10.00 Ds Scheer-Weijenberg
Zondag 2 december 1e adventszondag
Bruinehaar
9.00 Ds Scheer-Weijenberg
Tubbergen
10.30 Ds Scheer-Weijenberg
Zondag 9 december 2e adventszondag
Tubbergen
10.00 Ds Scheer-Weijenberg
Zondag 16 december 3e adventszondag
Bruinehaar
9.00 Proponent D. Maassen van den Brink
Tubbergen
10.30 Proponent D. Maassen van den Brink
Zondag 23 december 4e adventszondag kerstviering
Tubbergen
10.00 kindernevendienst
Maandag 24 december Kerstavond
Bruinehaar
19.30 Ds Scheer-Weijenberg
Dinsdag 25 december 1e Kerstdag m.m.v. Zang & Vriendschap
Tubbergen
10.00 Ds Scheer-Weijenberg

VAN DE PREDIKANT
Tour de dominee
In de vorige Ringsproak schreef ik al dat ik de
komende maanden zou willen gebruiken om
nader kennis te maken met de gemeente.
Uiteraard mag u altijd contact met mij opnemen
om een afspraak te maken, maar ik ga graag ook
zelf de gemeente in. Inmiddels zijn er vier
bijeenkomsten van de ‘Tour de dominee’ geweest.
De laatste keer is op donderdag 29 november in
Manderveen (Manderveense Aardbei, Broekdijk
25) om 15:00 uur. Ook hier geldt: Iedereen is van
harte welkom. Het is niet nodig dat u/jij zich van
te voren aanmeldt en neem gerust ook andere
belangstellenden mee.
(Foto: Eerste bijeenkomst Tour de Dominee in de Kolenbranderhof)
Wie laat (van) zich horen?
In de kerkenraadsvergadering van oktober hebben we gesproken over
de betrokkenheid van gemeenteleden bij de eredienst. Het eerste idee
is om te kijken of we lectoren kunnen vinden die de lezingen in de
kerkdienst zouden willen verzorgen. Het gaat dan om de zondagen
waarop er een dubbele dienst is waarin ik zelf voorga. Er was in het
verleden wel een overzicht met namen, maar we voegen ook graag
nieuwe lectoren aan onze lijst toe!
Daarnaast horen we het graag als er gemeenteleden (jong en oud) zijn,
die met plezier zo nu en dan een nieuw of onbekend lied zouden willen
instuderen om in de kerkdienst te zingen. Als we een groepje mensen
bij elkaar hebben, kunnen we in overleg bepalen wat we gaan doen en
op welke manier.
Wil je mee doen? We horen het graag! (via predikant@pkntubbergen.nl of 0617080673)
ds. Esther Scheer-Weijenberg

BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
gedenken we als gemeente de mensen die het afgelopen jaar overleden
zijn. Er is ook gelegenheid zelf een kaarsje aan te steken voor hen die in
ons hart en onze gedachten zijn. Op deze morgen horen we over een
bijzondere ontmoeting bij de stadpoort van Naïn tussen Jezus en een
grote groep mensen. (Lucas 7, 11-17).
Zondag 2 december is de eerste zondag van de adventstijd. Nu we ons
voorbereiden op het feest van kerst zijn zowel het antependium als de
stola paars van kleur. Op deze zondag is er dienst in Bruinehaar en
Tubbergen dienst. We horen in Lucas 21,25-31 dat het belangrijk is
aandacht te hebben voor wat komen gaat en passende voorbereidingen
te treffen. In de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Tessalonica
wordt verwoord hoe belangrijk het is je te laten leiden door liefde en
geloof. (1 Tes. 3, 6-13). In beide dienst vieren we met elkaar de
Maaltijd van de Heer.
In een feestelijke dienst mogen we op zondag 9 december de doop
bedienen aan Eva Kosters, dochter van Gerben en Wendy KostersWelling uit Manderveen.
Op zaterdag 15 december is er in de Pancratiusbasiliek een
bijzondere kerstviering vanuit de kerken van Tubbergen met
medewerking van de bewoners van Aveleijn. Meer informatie over
deze kerstviering vindt u verderop in dit blad.
Zondag 16 december is het alweer de derde zondag van advent.
Voorganger in beide diensten is prop. Maassen van den Brink. Het
leesrooster reikt ons voor deze dag als Evangelielezing Lucas 3, 7-18
aan. Johannes roept de mensen op om ‘vruchten voort te brengen die
een nieuw leven waardig zijn’. In Sefanja 3, 14-20 gaat het niet zozeer
over wat de mens moet doen, maar wordt vreugdevol beschreven wat
God gedaan heeft en zal doen.
Op vrijdagavond 21 december staan de deuren van de kerk (en de
Delle) wagenwijd open voor ‘Kerstzang en – zin’. Iedereen is van harte
welkom om met elkaar stil te staan bij de betekenis van kerst anno

2018. Het koor All Flavours zal haar medewerking verlenen.
(Voorafgaande aan de dienst organiseren de vrouwenverengingen een
broodmaaltijd waarvoor u bent uitgenodigd. Voor meer informatie zie
verderop in dit blad.)
Om alvast in de agenda te noteren:
- zondag 23 december 10.00 uur: Kinderkerstfeest (Tubbergen)
- maandag 24 december 19.30 uur: Kerstavond (Bruinehaar)
- dinsdag 25 december 10.00 uur: Kerstmorgen (Tubbergen)
m.m.v. Zang en Vriendschap
KERST AVELEIJN ‘Licht voor iedereen’
Zaterdag 15 december om 18.00 uur
vindt de jaarlijkse bijzondere
kerstviering plaats, met medewerking
van bewoners van Aveleijn. In deze
viering is iedereen welkom. Dit jaar is
het thema: “Licht voor iedereen”.
Terwijl het buiten donker is, zullen we
binnen lichtjes ontsteken en laten we
het kerstverhaal horen en zien. Het
koor Multiple Voices zal bekende
kerstliederen ten gehore brengen en
we nodigen iedereen uit om mee te
zingen.
Na afloop van de viering worden er cakes en kaarten verkocht die
gemaakt zijn door cliënten van de Twentse zorgcentra.
Voorgangers zijn pastor Christianne Saris van de H. Pancratius
Parochie en dominee Esther Scheer-Weijenberg van de Protestantse
Gemeente Tubbergen.
Van harte welkom in de Pancratius Basiliek in Tubbergen!

Giften t.a.v. de kerkrentmeesters
Oktober
gift via mevr Harmsen
€ 20,00
gift via dhr Hans
€ 10,00

gift via mevr H Films
gift via mevr H Flims

€ 20,00
€ 10,00

De diaconie collectes van oktober:
7-10
14-10
21-10
28-10

Israelzondag
Jeugddienst Sulawesi
Edukans schoenmaatjes
Kerk in aktie
Gift via D. Boers-Engbers

€ 62,25
€ 142,85
€ 70,80
€ 44,35
€ 10,00

Collectedoel Kleine Ring 2019
Het gemeenschappelijke collectiedoel van de Kleine Ring voor het nieuwe
jaar zal “Noaberhulp in Kameroen” zijn. Stichting Noaberhulp ondersteunt
mensen, en in het bijzonder kinderen, met een handicap in
ontwikkelingslanden met als doel een zo zelfstandig mogelijk en
gelijkwaardig bestaan. Door ondersteuning bij het oprichten en
onderhouden van revalidatie voorzieningen, zoals orthopedische
werkplaatsen en -schoenmakerijen, en faciliteiten voor onderwijs en
scholing aan gehandicapten. Het werkterrein is Kameroen. Met name de
revalidatiecentra SAJOCAH in Mambu-Bafut en ARCH in Mutengene.
Noaberhulp houdt in dat buren elkaar helpen wanneer dat nodig is. In
Twente is dat een vanzelfsprekendheid, gebaseerd op respect voor
elkaar. Dat doe je gewoon.
SAJOCAH en ARCH zijn prachtige initiatieven van de mensen in MambuBafut en Mutengene, die mede door hulp van buiten verder is ontwikkeld.
Stichting Noaberhulp voelt zich als goede buren van de mensen van deze
revalidatiecentra.
Op www.noaberhulp.org vindt u meer over deze prachtige stichting.
Nieuwe collectezakken
Wellicht hebt u al gezien dat we nieuwe collectezakken hebben. Deze
hebben we als gift van de Fundatie mogen krijgen. We hopen dat we er
lang gebruik van kunnen maken en er mooie bedragen voor goede doelen
uit mogen halen.
Overzicht goede doelen
Als diaconie steunen we maandelijks verschillende doelen. We proberen
een mengeling te maken van regionale projecten, binnenlandse goede

doelen, maar ook de grote internationale doelen. De afgelopen maanden
hebben we onder andere de volgende goede doelen gesteund:
Stichting Gijsje Eigenwijsje, Mercy Ships, Meta Kids, de Verjaardagsbox,
Voedselbank Almelo en Oldenzaal, de Zonnebloem en de CliniClowns
Mocht er een (onbekender) project/ goed doel/ stichting zijn dat u zelf een
warm hart toedraagt, horen wij dat graag. Dit mag u mailen naar
diaconie@pkn-tubbergen.nl
Bericht van de vrouwengroepen.
Zaterdag 24 november, is er in de Delle een verkoop van huisvlijtartikelen
en natuurlijk knieperkes. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 16.00
uur.
Voor de nieuwe geluidsinstallatie is een bijdrage geleverd van € 3000,-.
Tijdens Glasrijk Tubbergen was er weer een gezellig restaurant ingericht in
de Delle, met een fantastische opbrengst van € 900,Een bijzondere ‘Kerstzang en –zin’ op vrijdag 21 december
Op vrijdag 21 december om 19.30 uur vindt er een bijzondere Kerstviering
in onze kerk plaats. Deze viering zal een afwisseling zijn tussen zang en
bezinning en wordt in samenwerking met de H. Pancriatiusparochie
Tubbergen georganiseerd.
De zanggroep All Flavours uit Enschede verleent medewerking aan deze
viering en zal diverse Christmas Carols ten gehore brengen.
Iedereen is van harte welkom voor deze ‘Kerstzang en –zin’.
Broodmaaltijd om 18.00 uur in De Delle
Voorafgaand aan deze Kerstviering op vrijdag 21 december organiseren de
Vrouwenverenigingen de jaarlijkse kerstbroodmaaltijd. Deze start om 18.00
uur en eindigt rond 19.00 uur zodat een ieder in de gelegenheid is om
aansluitend naar de bijzondere Kerstviering in de kerk te gaan.
Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze
broodmaaltijd.
Graag voor 15 december aanmelden bij Ria Harmsen (tel: 622539), Janna
Toenhake (tel: 621173) of Dinie Hendriksen (tel: 621930)
Donateursavond Zang en Vriendschap zaterdag 1 december

Zaterdag 1 december wordt de jaarlijkse donateursavond van Zang en
Vriendschap gehouden. Op die avond voert de toneelvereniging
“Manderveen Op Planken” het toneelstuk 'Dat kost me de kop' van Diana
Monschouwer’ uit. De uitvoering vindt plaats in zaal Peddemors in
Manderveen, aanvang 20.00 uur. Donateurs van Zang en Vriendschap
hebben gratis toegang, overige belangstellenden betalen 5 euro entree.
Houd 1 december dus vrij en geniet van een ontspannen avond!
Kerstzangavond zaterdag 8 december
Zaterdag 8 december ’s avonds wordt in onze kerk een
kerstconcert/kerstzangdienst gegeven. De muziekvereniging De Eendracht
uit Manderveen en Zang en Vriendschap verlenen hun medewerking.
Samen zingen we een aantal bekende kerstliederen en zowel De Eendracht
als het koor brengen elk een aantal kerstmuziekuitvoeringen en
kerstliederen ten gehore. De zangavond begint om 19.30 uur. Houd dus
zaterdag 8 december vrij. Iedereen hartelijk welkom.
Kinderoppas
25 nov Iris Harmsen
9 dec Roy en Jerinna Ellenkamp

25-11
2-12
9-12
16-12
23-12
25-12

Kindernevendienst
Hermien Voortman
Ineke Overmars
Anna en Daniel Pol
Jorien Snijders
Elske Woudstra
N.V.T.

Deurdienst
Mevr. Van den Berg
Mevr. R. Harmsen
Fam. Harmsen
Mevr. Heppenhuis
N.V.T.
Fam. Hendriksen

Bloemendienst Tubbergen
Bruinehaar
25-11 Dhr. H.W. Ranter
N.V.T.
2-12 Fam. Roelofs-Woudstra
Fam. G.H. Boers-Engbers
9-12 Mevr. L. Scherphof-Grobbe
N.V.T.
16-12 Fam. J.G. Schipper-Leferink Fam. H.J. Bos-Dokter
23-12 Mevr. G. Schrameijer-Peddemors
N.V.T.
25-12 Fam. J.G. Smoes-Kosters
N.V.T.

