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Preekrooster 
 
Zondag 3 maart 

Tubbergen 10.00 Ds. Zomer Staphorst 

 

Zondag 10 maart 1
e
 van 40 dagen 

Bruinehaar  9.00 Ds. Scheer-Weijenberg 

Tubbergen 10.30 Ds. Scheer-Weijenberg 

 

Woensdag 13 maart biddag voor gewas en arbeid 

Tubbergen  19.30 Ds. Scheer-Weijenberg 

 

Zondag 17 maart 2
e
 van de 40 dagen 

Tubbergen 10.00 Mevr. H. Veldhuis 

 

Zondag 24 maart 3
e
 van de 40 dagen 

Bruinehaar  9.00  Ds. Scheer-Weijenberg 

Tubbergen  10.30 Ds. Scheer-Weijenberg 

 

Zondag 31 maart 4
e
 van de 40 dagen 

Tubbergen  10.00  Ds. Scheer-Weijenberg 

 

Zondag 7 april 5
e
 van de 40 dagen 

Bruinehaar  9.00 Mevr. T. Lambers Heerspink 

Tubbergen 10.30 Mevr. T. Lambers heerspink 

 

Zondag 14 april 6
e
 van de 40 dagen Palmpaasontbijt en Jeugddienst 

Tubbergen 10.00  Ds. Scheer-Weijenberg  

 

VAN DE PREDIKANT 

 

Woning 

In de vorige uitgave van Ringsproak schreef ik dat wij bezig waren met de 

aankoop van een woning in Tubbergen. Inmiddels is de koopakte getekend 

en de financiering geregeld. Wij hopen op 1 juni de sleutel te hebben van 

een huis aan de Singravenstraat in Tubbergen. De verwachting is dat we 

voor het begin van de zomervakantie kunnen verhuizen.  



 

  
ds. Esther Scheer-Weijenberg 

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

Zondag 10 maart is de eerste zondag van veertigdagentijd. In de zeven 

weken die voor ons liggen, bereiden we ons voor op Pasen. De lezing op 

deze zondagmorgen is uit het Evangelie volgens Lucas: Lc 4, 1-13. We 

horen hoe Jezus door de duivel op de proef gesteld wordt en hem wordt 

gevraagd een keuze te maken. Luistert hij naar de stem van de verleiding of 

geeft hij gehoor aan de stem van God? De eerste lezing bevat de Tien 

Woorden (Dt 5, 6-21), die ook inzetten met de oproep om gehoor te geven 

aan de stem van God, die voor mensen een leven in vrijheid wil. Ik hoop 

zelf op deze morgen in de diensten in Bruinehaar en Tubbergen voor te 

gaan.   

 

Op woensdag 13 maart is er in Tubbergen om 19.30 een korte viering in 

het kader van Biddag voor Gewas en Arbeid.  Aansluitend is er een 

gemeente-ontmoeting gepland. Hierover leest u meer verderop in dit katern 

van de Ringsproak. 

 

Zondag 17 maart, de tweede zondag van de veertigdagentijd, lezen we dat 

Jezus met twee leerlingen de berg op gaat om te bidden. (Lc 9, 28-36) Ging 

het vorige week over de vraag: ‘Wie is God?’, nu staan we stil bij de vraag: 

‘Wie is Jezus?’. Beschreven wordt hoe Jezus in een hemels licht wordt 

gezet, zoals dat ook gebeurde bij Mozes toen hij God had ontmoet op de 

berg Sinaï. (Ex. 34, 27-35). Er is dienst in Tubbergen en mevrouw Hennie 

Veldhuis zal voorgaan.  

 

Op zondag 24 maart komt Jeruzalem al dichterbij. Dit gegeven zet de 

zaken in het Evangelie op scherp. De onderwerpen die Jezus met zijn 

leerlingen bespreekt bevatten belangrijke thema’s. Vanmorgen gaat het 

over twee van deze thema’s, namelijk die van de ‘schuld’ en die van het 

‘geduld. (Lc 13, 1-9) In de tijd van Jezus was het een breed aanvaarde 

gedachte dat het je eigen schuld was als je door onheil wordt getroffen. 

Jezus laat een andere geluid horen: houd je niet bezig met de zonden van 

anderen, maar kijk liever naar jezelf. Er is deze morgen dienst in 

Bruinehaar en Tubbergen en ik mag deze zondag zelf voorgaan. 

 



 

 

Zondag 31 maart valt in het midden in de veertigdagentijd. Vanuit de 

traditie draagt deze zondag de naam ‘Laetare’. Oftewel: ‘Verheugd u’. 

Vanmorgen staan we stil bij een gelijkenis die ook een verheugend bericht 

heeft: een zoon, een jongen die zijn eigen weg gaat en eigenlijk alleen 

denkt aan de vervulling van zijn eigen verlangens en behoeften, blijft 

welkom in het huis van de vader. Op deze morgen mogen we ons ook 

verheugen over een bijzonder jubileum: Gebert-Jan Hendriksen is 25 jaar 

als organist aan onze gemeente verbonden. 

 

Op de vijfde zondag van de veertigdagentijd, zondag 7 april, horen we dat 

Jezus in het leerhuis van de tempel zijn onderwijs geeft. Ook de priesters, 

de Schriftgeleerden en de oudsten zijn gekomen om hem naar zijn papieren, 

naar zijn ‘volmacht’, te vragen. Maar ook nu legitimeert Jezus zich niet 

direct. Want niet wie hij is, maar wat hij zegt en wat hij doet moet het 

antwoord geven. Zo klinkt vanmorgen opnieuw een gelijkenis. (Lc 20, 9-

19). Mevrouw Trudi Lambers Heerspink uit Delden is deze morgen onze 

voorganger in Bruinehaar en Tubbergen.  

 

Om vast in de agenda te noteren: 

 

Zondag 14 april is het Palmpasen. Een zondag met twee gezichten. We 

beginnen in ieder geval met het feest van de intocht in Jeruzalem. Op deze 

morgen is er dan ook alle gelegenheid elkaar te ontmoeten bij het ontbijt in 

De Delle.  

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 

 

GERBERT-JAN HENDRIKSEN 25 JAAR ORGANIST 

 

Dit jaar is Gerbert-Jan Hendriksen 25 jaar als organist aan de onze 

gemeente verbonden. Op zondag 31 maart a.s. willen we in en na de dienst 

bij dit jubileum stil staan. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om dit 

bijzondere moment mee te vieren en Gerbert-Jan te feliciteren.  

 

Namens de kerkenraad, 

Gert Ranter 



 

 

SAMENLOOP VOOR HOOP 

 

Op zaterdag 21 en zondag 22 september 2019 wordt in Tubbergen de 

SamenLoop voor Hoop gehouden. SamenLoop voor Hoop is een uniek 

evenement van KWF Kankerbestrijding, waarbij deelnemers 24 uur lang 

stilstaan bij kanker en samen lopen om het leven vieren. Met deze 

Samenloop wordt geld ingezameld, steken de lopers (ex)kankerpatiënten 

een hart onder de riem en is er aandacht voor en informatie over 

uiteenlopende aspecten van kanker. 

De 24-uursloop is geen wedstrijd, maar een continue wandeling. Hierbij 

wisselen teamleden elkaar af. Er loopt altijd minstens één teamlid: als 

symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. De totale opbrengst van 

de SamenLoop komt ten goede aan het wetenschappelijk kankeronderzoek 

dat het KWF financiert. 

Ook als kerk willen we graag dit evenement ondersteunen en onze 

betrokkenheid tonen bij mensen die met de ziekte van kanker te maken 

hebben (gehad). Er is inmiddels een team gevormd dat bestaat uit zo’n 22 

wandelaars. Dit is al een hele mooie groep en we zijn met voldoende 

wandelaars om mee te kunnen doen. Mocht je ook nog mee willen lopen, 

neem dan even contact op met Piet Klingeman of ds. Esther Scheer, 

wellicht kunnen we nog extra wandelaars aan het team toevoegen.  

 

Het is dus de bedoeling dat we met elkaar geld gaan inzamelen om 

wetenschappelijk kankeronderzoek te financieren. Als team 111 ‘Geloven 

in Tubbergen’ moeten we daarom ook nadenken over de vraag op welke 

manier we ons kunnen laten sponseren en welke acties we kunnen gaan 

opzetten. Uiteraard is hierbij ook hulp van mensen die niet mee lopen van 

harte welkom. Heb je ideeën? Wil je helpen? Laat het ons weten!  

 

ds. Esther Scheer-Weijenberg 

 

SYMBOLISCHE SCHIKKING 40DAGENTIJD & PASEN  
 

In de veertigdagentijd en met Pasen zullen er in Tubbergen en Bruinehaar 

weer liturgische schikkingen in de kerkdiensten zijn. Mooi om met elkaar 

ook op deze manier iedere zondag bij de lezing stil te staan en op weg te 

gaan naar Pasen. Dit jaar is het thema ‘Een nieuw begin’. Want in de 

veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuwe begin. 

Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.  



 

 

 

Het getal ‘8’ is in het bijzonder verbonden met dit thema. Want op de 

achtste dag begint een nieuwe week (na zeven dagen). De achtste dag wordt 

ook wel de opstandingsdag genoemd. Het getal 8 staat zo symbool voor een 

nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar 

iets nieuws. In sommige (oude) kerken staat een achtvormig doopvont en of 

is de entree van de kerk achthoekig, uitingen van vernieuwing.  

Het getal ‘8’ wordt in de schikking zichtbaar door acht glazen flessen te 

gebruiken op de zondagen in de Veertigdagentijd en met Pasen. In zes 

weken begeleiden de lezingen ons iedere week op de weg naar hoop, naar 

het nieuwe begin. Voor de schikkingen op Witte donderdag en Goede 

Vrijdag gebruiken we zevn flessen. De lezingen op deze twee dagen zijn 

gericht op het moment (de voet- wassing en de kruisiging), niet op de 

toekomst.  

 

De acht glazen flessen worden deels bekleed door rietstengels/grasstengels. 

Het water in de fles is zichtbaar tussen de grassen. Water geeft immers 

nieuw leven.  De keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor 

buigzaamheid, meebewegen. Denk ook aan het wuivende riet langs de 

waterkant. De Veertigdagentijd is een periode om bekende routines 

opnieuw te bekijken en meebewegen op het getij van het liturgische jaar. 

Het Exodusverhaal over de doortocht door de Rietzee vertelt over het 

nemen van onbekende wegen voordat je kunt komen naar het nieuwe begin.  

De acht met rietstengels omwikkelde flessen worden elke week in een 

andere vorm geplaatst. Elke schikking kent een ander plaatsingsschema. De 

vormen zijn onder andere cirkel, ellips, rechthoek, vierkant, kruis en hart.  

 

ds. Esther Scheer-Weijenberg 

 

 

 

Afscheid van drie betrokken kerkenraadsleden 

In de dienst van 20 januari hebben we afscheid genomen van drie 

kerkenraadsleden: Ans Klingeman, Luuk Lubberman en Jan Webbink. Alle 

drie zijn vele jaren ambtsdrager geweest en hebben veel gedaan voor onze 

gemeente.  

Ans Klingeman was eerst lid van de diaconie en later van de consistorie als 

ouderling. Ans heeft zich o.a. ingezet voor de gedachteniskruisjes in onze 

kerk. Voor gestorven gemeenteleden wordt een kruisje gemaakt dat wordt 



 

opgehangen in onze kerk. Daarmee is een mooie traditie ontstaan om de 

overledenen te gedenken.  

Jan Webbink was op vele fronten dienstbaar. Ten eerste als diaken en 

daarbij samen met de andere diakenen verantwoordelijk voor actie 

Boodschappenmand, de fruitbakjes bij de Oogst- en Dankdienst, het ontbijt 

met Palmpasen en alle andere acties. Daarnaast is Jan vrijwilliger op de 

begraafplaats en heeft daar o.a. de klokkentoren geplaatst.  

Ook Luuk heeft zich als diaken ingezet voor onze gemeente. De laatste 

jaren was hij voorzitter van de diakonie en was binnen de diakonie 

verantwoordelijk voor het vastgoed. Als voorzitter was hij ook lid van het 

Moderamen. Met zijn nuchtere blik en brede expertise kon hij bij 

ingewikkelde kwesties altijd iets extra’s inbrengen.  

We bedanken Ans, Luuk en Jan voor hun inzet als ambtsdrager en voor 

allen geldt dat ze hebben aangegeven onze gemeente te willen blijven 

ondersteunen.  

 

Nieuwe diaken 

Erik Holsbrink uit Geesteren is in de dienst op 17 februari bevestigd als 

diaken. Het was mooi om te zien dat veel mensen aanwezig waren bij de 

bevestiging en na afloop Erik de hand hebben geschud. We wensen Erik 

veel succes met deze nieuwe verantwoordelijkheid.  

De kerkenraad kent nog diverse vacatures. Indien u geïnteresseerd bent, 

kunt u contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. 

 

Uitnodiging gemeenteavond 13 maart  

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op 13 maart 

a.s. Die dag is het Biddag voor Gewas en Arbeid. De gemeenteavond vindt 

plaats na afloop van de kerkdienst die om 19.30 uur begint. 

Het college Kerkrentmeesters zal een toelichting geven op een aantal 

actuele zaken.  

 

Opbrengst Kerkbalans 2019 

De opbrengst van actie Kerkbalans bedraagt € 59.631,54. Dat is 

vergelijkbaar met de opbrengst van vorig jaar. Alle gevers hartelijk dank!  

  
Giften via de kerkrentmeesters januari 

Gift via mevr Klingeman  € 10,00 

Gift via mevr. V. Nuil       € 10,00 

gift via de heer J Schipper       € 15,00 

gift via dominee Scheer  € 30,00 



 

 

gift via Janna Toenhake  € 10,00 

gift via Leidy Scherphof   € 10,00 

gift via mevr H. de Witte         € 10,00 

  

Eindejaarscollecte 2018 
De eindejaarscollecte 2018 heeft het mooie bedrag van €  2.224,-

opgebracht. Alle gevers en alle collectanten heel hartelijk bedankt voor de 

bijdrage. 

College van Kerkrentmeesters. 

 

 

Diaconie collectes maand januari  

 6-1   Terres des Hommes   46,85  

13-1  Boodschappenmand       67,84  

20-1  Oecumene                    8,47  

27-1  JOP                                    36,85 

Gift via T. Vrielink                 10,00 

 

Palmpaasontbijt 

Ook dit jaar zal er op Palmzondag, 14 april a.s., weer een Palmpaasontbijt 

voor de dienst worden georganiseerd. Het ontbijt zal om 8.45 uur beginnen. 

We hopen dat ook dit jaar weer veel (uitgeslapen) gezichten te mogen 

begroeten. Aanmelden kan telefonisch tot en met woensdag 10 april via 

Henk Peddemors tel: 0541-680102, Brigitte Huzink: 06-13160487 of door 

een mailtje te sturen naar: diaconie@pkn-tubbergen.nl 

 

  Kinderoppas 
3-3 Annemiek Vlierman 

17-3 Irma en kinderen Roelofs 

31-3 Iris Harmsen 

14-4 Roy en Jerinna Ellenmkamp 

 

Kindernevendienst   Deurdienst 

3 maart Ineke Overmars  Fam. G. Harmsen  

10 maart Nina en Henk Pol  Mevr. Heppenhuis 

13 maart N.V.T.   Fam. G. Hendriksen 

17 maart Jorien Snijders  Dhr. Kosters   

24 maart Hermien Voortman  Mevr. Van Leeuwen 

31 maart Yure Engelhart   Mevr. Van den Berg 

07 april Elske Woudstra   Mevr. Roelofs 



 

14 april Jorien Snijders   Mevr. Toenhake 

 

Bloemendienst Tubbergen  Bruinehaar 
3-3 Mevr. Woudstra-Boers  N.V.T. 

10-3 Mevr. D. De Boer-Boers Mevr. G.Flims-Schuttevaar 

17-3 Mevr. Dams-Tijhuis  N.V.T. 

24-3 Fam. G.H.Eshuis-Flims  Fam. D.J.H. Grobbe 

31-3 Fam. B.E. Flims-Flims  N.V.T. 

7-4 Mevr. D.Godeke-Hinderink Fam. Kamphuis-Dasselaar 

 

 

Toonkunst Almelo zingt de Johannes Passion 

Toonkunst Almelo gaat de Johannes Passion van J.S. Bach uitvoeren op 

vrijdag 12 april 2019 in de Grote Kerk in Almelo. Het concert begint om 

20.00 uur.  

Medewerkenden zijn :  

Orkest: 

Van Wassenaer Consort 

 

Solisten:  

Margreet Rietveld sopraan 

Esther Kuiper  mezzosopraan 

Mattijs Hoogendijk  tenor,  evangelist 

William Knight             tenor,  aria’s 

Bert van de Wetering bas-bariton, Christus 

Joep van Geffen bas,  aria’s 

 

Het geheel staat onder leiding van dirigent Arno Vree. 

De toegangsprijs is € 27,50 in de voorverkoop bij de leden en bij 

Boekhandel Broekhuis. 

 € 30,00 aan de kerk. Jeugd € 10,--. (inclusief een programmaboekje en 

koffie) 

De Johannes Passion is een van de hoogtepunten uit het oeuvre van Johann 

Sebastian Bach.  

 


