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copy Tubbergen. 

 
Preekrooster  

 

Zondag 17 november 

Bruinehaar  9.00 Ds. J. Berkhout 

Tubbergen 10.30 Ds. J. Berkhout 

 

Zondag 24 november 

Tubbergen 10.00 Ds. E. Scheer-Weijenberg Eeuwigheidszondag. 

 

Zondag 1 december 

Bruinehaar 9.00 Ds. E. Scheer-Weijenberg 

Tubbergen 10.30 Ds. E. Scheer-Weijenberg 

 

Zondag 8 december 

Tubbergen 10.00 Ds. E. Scheer-Weijenberg Doopdienst. 

 

Zondag 15 december  

Bruinehaar 9.00 Ds. E. Scheer-Weijenberg Heilig Avondmaal. 

Tubbergen 10.30 Ds. E. Scheer-Weijenberg Heilig Avondmaal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uit de gemeente 
 
Na een prachtige start van het 
nieuwe kerkelijke seizoen gaan 
we nu in een wat rustiger 
tempo door. Maar ook 
afgelopen maand hadden we 
weer verschillende activiteiten. 
Op 15 oktober hielden we onze 
eerste ‘bijbelkring’. We 
kwamen met een mooie groep 
bij elkaar in de consistorie en 
hebben in een goede sfeer onze 
gedachten bij de bijbeltekst 
gedeeld. Vooral het naast 
elkaar leggen van de verschillende bijbelvertalingen was een eye-
opener. Mocht u/jij er de volgende keer bij willen zijn, we maken de 
kring graag nog een stukje groter!  
Na de herfstvakantie was er op vrijdag 1 november weer ‘Samen eten 
in de Delle’. Zo’n 25 mensen proefden in een gezellige sfeer van de 
heerlijke ovenschotels. De eetclub gaat nu even met winterreces om 
ruimte te bieden aan alle kerstactiviteiten. Maar in februari kun je 
weer aanschuiven voor een goede maaltijd.  
 
Van de predikant 
 
Wellicht ben ik maandag 9 en dinsdag 10 december a.s. niet aanwezig 
vanwege een cursus. Van predikanten en kerkelijk werkers wordt 
namelijk gevraagd dat zij zich blijven bijscholen en verdiepen. Op dit 
moment is helaas nog niet bevestigd dat de cursus waar ik mij voor 
ingeschreven heb ook daadwerkelijk doorgang zal vinden. Mocht ik 
deze dagen afwezig zijn dan is er uiteraard waarneming geregeld.  
 
ds. Esther Scheer-Weijenberg 
 
Bij de diensten 
 
Op zondag 17 november gaat ds. Joke Berkhout voor in de diensten in 
Bruinehaar en Tubbergen. In deze tijd van gedenken reikt het 



 

 

leesrooster ons als evangelielezing Lucas 20,27-38 aan. De sadduceeën 
ontkennen de opstanding en proberen aan te tonen dat het geloof 
daarin onzinnig is. Jezus verzet zich zowel tegen hun gedachten als 
manier van redeneren. De toekomst van God is niet met allerlei 
slimmigheidjes in kaart te brengen.  
In de dienst van zondag 24 november, de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, gedenken we de gemeenteleden die ons het afgelopen 
jaar ontvallen zijn. We noemen hun namen met eerbied en respect. Ook 
bieden wij u de gelegenheid zelf een kaarsje aan te steken voor wie in 
ons hart en in onze gedachten is.  
De eerste van advent valt dit jaar op zondag 1 december. We gaan de 
tijd in van verwachting en van hoop. Dit is ook het begin van een nieuw 
jaar in het leesrooster. Dit kerkelijk jaar staan de evangelielezingen uit 
Matteüs centraal. In de evangelielezing van deze zondag klinkt de 
oproep door om waakzaam en nuchter in het leven te staan. (Mt 24, 32-
44) 
De tweede zondag van advent, 8 december, is een doopdienst. In deze 
feestelijke dienst in Tubbergen mogen we de doop bedienen aan 
Marlou, Hidde en Liselot. In de doop mogen we vieren dat Gods liefde 
aan alles voorafgaat. Onze kinderen mogen kinderen van God zijn, en 
met doop zet God daar als het ware zijn handtekening onder.  
 
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! 
 
14 december: Kerstproeverij ‘The taste of Chrismas’  
Na het succes van vorig jaar komen we ook dit jaar weer met een 
bijzondere en laagdrempelige kerstviering. Op weg naar kerst bieden 
we de gelegenheid om tussen alle kerstinkopen even stil te staan bij de 
boodschap van kerst. (Protestantse Kerk, Aanvang 19.30 uur) 
 
ds. Esther Scheer-Weijenberg  
 
Gemeenteleven 
 
Geboren 
Er zijn zoveel dingen in het leven 



 

die je steeds verbaasd doen staan. 
Maar het mooiste wat Hij je kan geven 
is een kindje door liefde ontstaan. 

Wij ontvingen het bericht dat Sander Severins en Anja Lensen uit 
Nordhorn op 14 oktober 2019 een zoontje gekregen hebben. Ze geven 
hem de namen Ruben Arie Nico Jozef mee. Ruben is het broertje van 
Tim, Anna en Lisa. We wensen hen veel geluk en zegen voor de 
toekomst.  
(De familie Severins-Lensen is tevens nieuw-ingekomen in onze 
gemeente.) 
 
Doop 
We zijn verheugd dat in de kring van de gemeente op zondag 8 
december a.s. drie kinderen gedoopt mogen worden: 

Marloe Ellenkamp, dochter van Roy en Jerrina Ellenkamp, zusje van 
Famke en Wout 
Hidde Gerrit Harrie, zoon van Herman en Jorien Snijders, broertje van 
Jinte  
Liselot Gerry Bakker, dochter van Gerwin en Jantina Bakker, zusje van 
Rianne en Niek 
 

ds. Esther Scheer-Weijenberg 
 

 
Wij gedenken ds. Waardenburg 
In memoriam Alexander Willem Frederik Waardenburg 

Op donderdag 24 oktober jl. overleed te Diepenheim in de leeftijd van 93 

jaar Alexander Willem Frederik Waardenburg, weduwnaar van Geertje 

Waardenburg – Tip. 

Lex Waardenburg was van 1974 tot 1988 als predikant verbonden aan de -

toen nog- Hervormde gemeente Tubbergen. Komend vanuit Texel nam hij 

samen met zijn vrouw Geertje en hun kinderen Eric, Ruurd en Femke intrek 

in de pastorie aan de Uelserweg.  

Lex was een eerlijk, integer mens. Zachtaardig van karakter en aardig voor 

mensen. Intelligent ook met een brede interesse. Een predikant die voor zijn 

tijd vooruitstrevend was. Hij was de eerste predikant in onze gemeente die 

geen zwarte - maar een grijze - toga droeg.  

In zijn periode in Tubbergen heeft hij veel betekend voor onze gemeente en 

voor  de gemeenteleden: kinderen zijn door hem gedoopt, bruidsparen 



 

 

getrouwd en jongeren die bij hem catechisatie hebben gevolgd en 

vervolgens belijdenis hebben gedaan.  

Geertje was erg belangrijk voor Lex. Zij was op vele fronten actief in 

Tubbergen en nam o.a. het initiatief tot heroprichting van de 

vrouwenvereniging.  

Na zijn emeritaat in 1988 verhuizen Lex en Geertje naar Diepenheim. Daar 

verleende hij enige jaren Bijstand in het Pastoraat voor de Hervormde 

Gemeente, evenals later in een Verpleeghuis in Wijhe. Tubbergen bleef in 

zijn hart. Tot op hoge leeftijd bezocht hij nog bijna jaarlijks de 

fietsvakantieweek in de Delle. 

In 2011 overleed Geertje.  

In de afscheidsdienst op donderdag 31 oktober werd het visioen uit Jesaja 

25 gelezen waar God op zijn heilige berg voor alle volken een maaltijd 

bereidt en waar volken elkaar herkennen als allen kinderen van God. In 

werk en leven vertrouwde Lex Waardenburg op deze God, die door alle 

pijn van de wereld heen ons een andere toekomst belooft. 

Gert Ranter, Voorzitter Kerkenraad 

 

 
Inspiratie en Ontmoeting  
 
Het activiteitenprogramma van de Protestantse Gemeente 
Tubbergen 
Ook de komende periode staan er weer een heel aantal activiteiten 
voor inspiratie en ontmoeting op de agenda!  
U/jij bent van harte welkom bij: 

 De vrijwilligersavond op 15 november. Iedereen die zich – op 
wat voor manier dan ook - inzet voor de gemeente is van harte 
welkom. (De Delle, aanvang is 20.00 uur.) 

 Dezelfde avond is 
er bij voldoende 
aanmeldingen ook 
Sirkelslag Kids 
voor kinderen van 
de basisschool. (In 
De Delle, vanaf 
groep 5)  



 

 De bijbelkring wordt in november gehouden op dinsdag 19 
november in consistorie. We beginnen om 20.00 uur. Een kring 
kan altijd groter, dus schuif gerust een keertje aan! 

 Op dinsdag 26 november wordt er vanuit de Kleine Ring een 
inspiratieavond georganiseerd rondom het thema ‘Kerk & 
Communicatie’. Deze avond zal gaan over de vraag op welke 
manier we als kerk onze communicatiekanalen kunnen 
inzetten om mensen op een goede manier te bereiken. De 
avond wordt gehouden in de grote zaal van De Delle en begint 
om 20.00 uur. Iedereen die geïnteresseerd is in dit thema is van 
harte welkom!  

 
Voor uitgebreidere informatie over de activiteiten verwijzen wij u naar 
het activiteitenboekje van onze gemeente. 
 
Kerst-broodmaaltijd 
Op zaterdag 14 december organiseren de Hervormde 
vrouwenverenigingen van Tubbergen en Manderveen een gezellige 
kerst-broodmaaltijd voor iedereen boven de 55 jaar. We beginnen om 
17.30 en hopen, net als vorig jaar, om 19.30 uur aan te sluiten bij de 
oecumenische viering ‘The Taste of Christmas’ (Kerstproeverij). 
Opgave graag uiterlijk maandag 9 december bij Janna Toenhake (0546-
621173) of Dinie Hendriksen-Harmsen (0546-621930). 
 

 

 

ZWO Kerstpakkettenactie – Oost Europa  

     

Na de geslaagde kledingactie van 9 november jl., willen we ook dit jaar 

weer traditiegetrouw een kerstpakkettenactie houden voor een deel van de 

bevolking van Roemenië en Oekraïne. In samenwerking met kerk en een 

humanitaire stichting zullen in 11 plaatsen waarmee de Werkgroep 

contacten onderhouden, pakketten worden uitgedeeld. Naast het uitreiken 

van pakketten wordt er ook andere hulp verleend, zoals de aankoop van 

incontinentiemateriaal, medicijnen en andere eerste levensbehoeften. De 

kosten van een pakket voor de eerste levensbehoeften en medische hulp e.d. 

bedragen ook dit jaar €17,50. 

U kunt uw financiële bijdrage overmaken op banknummer NL07RABO 

0368.8448.54 onder vermelding van “kerstpakketten”. We kunnen op deze 



 

 

manier onze medemensen blijven voorzien van de voor hun zo broodnodige 

spullen. 

Bij voorbaat dank hiervoor. 

ZWO Tubbergen Bruinehaar, i.s.m. Stichting Werkgroep Oost-Europa 

Vriezenveen 

 

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. 

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.  

 

Verkoopdag za.23 nov. a.s. 
De aktiviteiten commissie van de Vrouwenver, organiseert 

op zaterdag 23 november a.s. weer haar jaarlijkse 

verkoopdag in De Delle.  Verkocht worden o.a. : gebreide 

sokken, Noorse wanten, kinderschortjes, fantasiepopjes , 

kerstkleedjes, advent - en kerststukjes en natuurlijk onze 

welbekende kniepertjes, met en zonder anijs. 

Tussen 10.00 en 16.00 uur bent U van harte welkom om een kijkje te 

komen nemen. 

De koffie met wat lekkers staat klaar.  

Zoals U wellicht weet, komt de opbrengst van onze 

aktiviteiten geheel ten goede aan de Delle en de kerk. 

 

Uitnodiging vrijwilligersavond: 

15 november 2019 om 20.00 uur. 

Iedereen die als vrijwilliger op wat voor manier dan ook, betrokken is bij 

het werk voor de protestantse gemeente  wordt van harte uitgenodigd, met 

partner voor een gezellige avond in de Delle. 

 

Kerkdienst op Delta FM zondag 24 november 
Vier keer per jaar is onze kerkdienst op de lokale 

zender Delta FM te beluisteren. De eerstvolgende 

uitzending is op zondag 24 november. Een eerder 



 

opgenomen kerkdienst van onze gemeente wordt dan uitgezonden. 
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. 
  
Donateursavond Zang en Vriendschap zaterdag 23 november 
Zaterdag 23 november wordt de jaarlijkse donateursavond van Zang en 

Vriendschap gehouden. Op die avond voert de toneelvereniging 

‘Manderveen Op Planken’ het toneelstuk ‘De geweldige dokter Paul’  uit. 

De voorstelling vindt plaats in zaal Peddemors in Manderveen, aanvang 

20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Donateurs van Zang en 

Vriendschap hebben gratis toegang, overige belangstellenden betalen 5 

euro entree. Houd 23 november dus vrij en geniet van een ontspannen 

avond! 

 

Kinderoppas 

24-11 Pieter Scheer 

8-12   Irma en kinderen Roelofs. 

Kinderoppas op 1 dec. en 15 dec. in 

Tubbergen, kan geregeld worden …                                                                                                  

Mochten er kerkgangers zijn die op 1 van 

bovenstaande data 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. 

  
rooster kindernevendienst  Deurdienst   
17-11  Ineke Overmars   Dhr. Kosters 

24-11 Nina en Henk Pol  Mevr. Van leeuwen 

1-12 Elske Woudstra   Dhr. Ranter 

8-12 Jorien Snijders   Mevr. Toenhake 

15-12 Hermien Voortman  Mevr. Van den Berg 

 

Bloemendienst 

 Tubbergen   Bruinehaar 

17-11 Dhr. H.W.Ranter   Dhr. B.J. Drees 

24-11 Fam. Roelofs-Woudstra  ----------- 

1-12   Mevr. L Scherphof-Grobbe Fam. H.J. Drenthen-Drees 



 

 

8-12   Fam. J.G. Schipper-Leferink ----------- 

15-12 Mevr. G.Schrameijer-Peddemors Fam. J.G. Engbers-Eshuis 

 

 

Algemeen gedeelte. 
 

Project diaconien Kleine Ring 

Onlangs zijn we als diaconieën van de Kleine Ring bij elkaar gekomen om 

het onder andere te hebben over het gezamenlijke collecteproject voor 

2020. We zijn uitgekomen op stichting De Ruime Wind. 

Elk jaar organiseert De Ruime Wind zeilvakanties voor jongeren van 11 

t/m 17 jaar. Daar kan iedereen aan meedoen! De Ruime Wind is een 

stichting die sinds 1982 zeilkampen voor jongeren organiseert. De leiding 

van de kampen is in handen van vrijwilligers die zich keihard inzetten om 

de jongeren een onvergetelijke vakantieweek te bezorgen. Op de kampen 

van De Ruime Wind komen hele verschillende kinderen, ieder met een 

eigen verhaal, maar allemaal zin in vakantie. Door subsidies en donaties 

kunnen ook kinderen uit gezinnen met minder geld mee op kamp. Als 

kinderen voor het eerst met ons meegaan, krijgen ze vaak het ‘Ruime Wind 

virus’ te pakken en kunnen ze bijna niet wachten tot volgend jaar. Hoewel 

een week natuurlijk zo voorbij vliegt, blijven de mooie herinneringen en 

vriendschappen bestaan.  

Omdat we onze krachten  hebben gebundeld met SWTD en Impuls kunnen 

we er daardoor voor zorgen dat jongeren binnen onze eigen gemeenten 

bereiken.  

We hopen in 2020 met uw steun een mooi bedrag te kunnen doneren aan 

De Ruime Wind.  

 

 

Almelo, oktober 2019 

Muziek  en  sfeer met Toonkunst Almelo! 

Toonkunst Almelo is te gast in de concertserie Muziek en Sfeer van 

mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker op zondag 10 

november 2019 in de St. Georgiusbasiliek aan de Boddenstraat te Almelo.  

Het concert begint om 15.30 uur. Vrije toegang met een vrije gift aan de 

uitgang. 

Het koor staat onder leiding van dirigent Arno Vree 

Op het programma staat: 



 

Herman Finkers        Kyrie # en Agnus Dei 

(*1954)                           Uit: Sint Jorismis 

Antonin Dvorak          Hospodin jest muj pastyrs  # 

(1841-1904) 

   Allen Pote                     Prayer of St. Francis  # 

(*1945) 

John Rutter                  Toccata in seven (orgelsolo) 

(*1945)                            

Charles V. Stanford  A Song of Trust (Psalm 121) 

(1852-1924)                  Uit: Bible Songs, Opus 113 no. 2 

Ronald de Jong   Dance Rithmique (orgelsolo) 

(*1956) 

                   .Charles V. Stanford   A Song of Wisdom (Ecclesiasticus 

XXIV) 

                                      Uit: Bible Songs, Opus 113 no. 6 

John Rutter                   The Lord is my shepherd 

 

Gustav Holst                  Psalm 148 

(1874-1934) 

De  werken met een # zijn voor koor en mezzosopraan.     
 

  De volgende Muziek en Sfeer is op 8 december 2019  zie www.orgel-

mezzo.nl 
Het volgende concert  “Naklank van het Kerstlied”  van Toonkunst Almelo 

is  op 10 januari 2020 zie  www.toonkunstalmelo.nl 

http://www.toonkunstalmelo.nl/

