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Preekrooster
Zondag 3 februari
Tubbergen
10.00 Ds. Hiemstra Almelo
Zondag 10 februari
Bruinehaar
9.00 Ds. Scheer-Weijenberg Heilig Avondmaal
Tubbergen
10.30 Ds. Scheer-Weijenberg Heilig Avondmaal
Zondag 17 februari
Tubbergen
!0.00

Ds. Scheer-Weijenberg doopdienst?

Zondag 24 februari
Bruinehaar
9.00 Ds. Lambers-Heerspink Delden
Tubbergen
10.30 Ds. Lambers-Heerspink Delden
Zondag 3 maart
Tubbergen
10.00 Ds. Zomer Staphorst

VAN DE PREDIKANT
Onder dak
Zoals u weet zijn wij als gezin al enige tijd op zoek naar een huis in
Tubbergen. Omdat er op dit moment veel vraag is naar woningen, maar
het aanbod niet zo groot is, duurde de zoektocht wat langer dan
gehoopt.
Op vrijdag 11 januari hebben wij een bod uitgebracht op een woning,
die ons erg aansprak. ’s Avonds kregen we een telefoontje van de
makelaar dat de woning ons gegund werd. Daar zijn we natuurlijk heel
blij mee! Op moment van schrijven zijn de handtekeningen nog niet
gezet, dus we kunnen nog geen verdere informatie over het huis geven.
We hopen eind mei de sleutel te krijgen en voor 1 juli over te gaan. Tot

de verhuizing kunnen we in het huis aan de Almeloseweg blijven
wonen.
Vakantie
Van maandag 18 februari tot en met zondag 27 februari ben ik
vanwege vakantie afwezig. Een van de collega’s uit de kleine ring zal
tijdens mijn afwezigheid waarnemen en is beschikbaar voor dringende
pastorale zaken.
ds. Esther Scheer-Weijenberg
BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 3 februari zal ds. Hiemstra uit Almelo voorgaan in de
kerkdienst in Tubbergen. Het oecumenisch leesrooster reikt ons voor
deze morgen als schriftlezing Lucas 4,21-30 aan. Jezus is in zijn
‘vaderstad’ Nazareth als hem gevraagd wordt voor te lezen uit de
boekrol van de profeet Jesaja. Aanvankelijk heerst er een goede sfeer,
maar als Jezus verder spreekt, slaat de stemming ineens om en wil men
hem de stad uit hebben. De lezing uit het Oude Testament is Jesaja
61,1-9
Op zondag 10 februari is er zowel in Bruinehaar als in Tubbergen
dienst. We vieren op deze morgen de Maaltijd van de Heer. Op deze
morgen horen we in de Evangelielezing over de roeping van Simon
Petrus, Jakobus en Johannes. (Lc 5,1-11) Ze hadden na een nacht vissen
niets gevangen, maar Jezus vraagt hen het over een andere boeg te
gooien en de netten nogmaals uit te werpen. Dat mogen ze in hun leven
ook doen: ze waren vissers, maar voortaan zullen ze mensen vangen.
Op zondag 17 februari mogen we Erik Holsbrink bevestigen in het
ambt van diaken. Diakenen bieden hulp aan wie dat nodig heeft en
werken aan een samenleving waar mensen minder snel buiten de boot
vallen. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God
voor mensen. Jezus Christus is het uitdrukkelijke voorbeeld. Hij heeft
oog voor wie arm en kwetsbaar is. De lezing uit Lucas (Lc 6,27-38) mag
deze morgen klinken en kan ons ook helpen antwoord te geven op de
vraag wat ‘diaconie’ nu precies is. Deze morgen is er om 10.00 uur
dienst in Tubbergen.

Ds. Gert-Jan Lambers Heerspink zal voorgaan in de diensten in
Bruinehaar en Tubbergen op zondag 24 februari. Het leesrooster
staat opnieuw stil bij de woorden uit Lucas 6: ‘Tot jullie die naar mij
luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie
haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht
behandelen. (Lc 6,27.28) Aan de volgelingen van Jezus wordt gevraagd
een verschil te maken en een andere houding aan te nemen.
Op zondag 3 maart lezen we verder in het Evangelie volgens Lucas.
Nadat Jezus de mensen onderwezen heeft, spreekt hij nu verder in
gelijkenissen, zo wordt ons verteld. (Lc 6,39-49). Op deze zondag is er
dienst in Tubbergen. Voorganger is ds. Zomer uit Staphorst.
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
Giften
gift via mevr H Flims
gift via D Hans
gift via mevr H Flims
gift via mevr H Flims
gift via mevr L Scherphof
gift via fam Schipper
gift via mevr Spijkers
gift via mevr D Peddemors
gift via mevr H Flims
gift via mevr H Flims
gift via mevr G Hendriksen

€ 10,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 10.00

Afscheid Zwaantje Nobbenhuis als medewerkster kerkelijk bureau.
Zwaantje Nobbenhuis neemt na 10 jaar afscheid als medewerkster van ons
kerkelijk bureau. Dankzij haar enorme inzet en nauwkeurigheid, konden
wij er altijd op vertrouwen dat alles perfect geregeld was. Namens de hele
gemeente heel hartelijk bedankt daarvoor.
College van Kerkrentmeesters.

Bekendmaking naam nieuwe ambtsdrager
De kerkenraad maakt bekend dat Erik Holsbrink uit Geesteren heeft
aangegeven toe te willen treden tot de kerkenraad van onze gemeente. Hij
zal daarbij zitting gaan nemen in de Diaconie.
Bezwaren tegen de bevestiging kunnen worden ingebracht door leden van
de Protestantse Gemeente Tubbergen en dienen uiterlijk 8 februari 2019
schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.
Zonder bezwaren zal de bevestiging in de dienst van zondag 17 februari
gaan plaatsvinden.
Werving kerkelijk werker
Zoals bekend is vorig jaar een wervingsprocedure gestart voor een kerkelijk
werker. Deze kerkelijk werker zal vooral pastorale werkzaamheden gaan
doen, samen met de ouderlingen en de predikant..
De vorige procedure heeft niet tot een geschikte kandidaat geleid. Om die
reden wordt binnenkort een nieuwe wervingsprocedure gestart, waarbij ook
in andere (regionale) media, de aandacht wordt gevraagd voor deze
vacature.
Opbrengst varkentjes.
De opbrengst van de varkentjes in De Delle over het 2e halfjaar 2018 is €
201.71. Hiermee komt het totaal over 2018 op € 387,97.
Alle gevers/koffiedrinkers hartelijk dank!
Diaconiecollectes van december 2018.
2-12
Amnesty International.
44,65
9-12.
Stichting Heifer
60,61
16-12. Kerstpakketten Roemenie.
86,70
23-12. Kindernevendienst.
126,35
24-12. Leger de Heils.
114,20
25-12. Kinderen in de knel.
149,32
30-12. Stichting vluchtelingen.
60,05
31-12. Eindejaarscollecte.
18,40
Zendingsbus Bruinehaar.
Zendingsbus Tubbergen.

38,54
47,10

Tevens ontvingen wij van de 55+ vereniging Manderveen

een bijdrage van € 50,00 voor noodhulp in Jemen.
Hiervoor onze oprechte dank!
Kerstpakkettenactie Oost Europa
De ZWO wil u graag hartelijk danken voor de giften waarmee de Stichting
Werkgroep Oost-Europa Vriezenveen pakketten kon samenstellen voor de
arme gezinnen, zieken, weeskinderen en ouderen in Roemenië. U kunt het
werk van Werkgroep Oost-Europa blijven steunen door een financiële
bijdrage over te maken op banknummer NL07RABO 0368.8448.54. Dank
u wel.
De ZWO
Collecte Kindernevendienst
Jarenlang zijn aan het einde van het jaar collectanten langs de deur gegaan
met de collecte voor de kindernevendienst. Door diverse omstandigheden is
het aantal collectanten verminderd en lukt het niet alle routes bezet te
krijgen. De leiding van de kindernevendienst heeft besloten te stoppen met
de collecte op deze wijze. Wij willen graag alle collectanten hartelijk
bedanken voor hun jarenlange inzet.
Indien u graag de kindernevendienst wilt ondersteunen kan dat natuurlijk
door een gift te geven aan iemand van de leiding of over te maken op het
rekeningnr. NL37RBRB0944064477 t.n.v. I. Roelofs.
Wij danken u allen voor uw steun.
Verhuisbericht.
Mevr. Mien Toenhake-Peddemors is per 17-1-2019, verhuisd van de
Uelserweg 49, 7651 KV Tubbergen naar het Meulenbelt, afdeling
Breklenkamp, kamer 241, Sportlaan 15, 7651 LD Tubbergen.

3-2
17-2
3-3

Kinderoppas
Marjan Hendriksen
Dagmar Slag
Annemiek Vlierman

3-2
10-2
17-2
24-2

Kindernevendienst
Nina en Henk Pol
Hermien Voortman
Ineke Overmars
Yure Engelhart

Deurdienst
Mevr. Roelofs
Mevr. De Boer
Mevr. Van den Berg
Mevr. R. Harmsen

3-3

Ineke Overmars

Fam. G. Harmsen

Bloemendienst Tubbergen

Bruinehaar

3-2
10-2
17-2
24-2
3-3

N.V.T.
Fam. J.G. Engbers-Eshuis
N.V.T.
Mevr. A.F. Engbers-Hilberink
N.V.T.

Fam. J. Vrielink-Siemeling
Fam J.H.E. Vrielink-Wiltvank
Fam. J.Webbink-Peddemors
Fam. E.J.H. Willems-Wevers
Mevr. Woudstra-Boers

