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HOOFDARTIKEL 

 

Een leven lang leerling 

 

Lange tijd is het in de kerk de gebruikelijke gang van zaken geweest: rond 

achttienjarige leeftijd deden de jong-volwassenen belijdenis van het geloof 

en werden daarmee aangenomen als volwaardig lid van de gemeente. 

Voorafgaande aan de belijdenis volgde je catechese, waar gesproken werd 

over de inhoud en de leer van het geloof. Was de catechese gevolgd en had 

de kerkenraad haar goedkeuring gegeven, dan kon er belijdenis gedaan 

worden. Zo is het lange tijd gegaan en ik vermoed dat het beschrevene veel 

mensen niet onbekend zal voorkomen.  

In de loop van de tijd is er veel veranderd. Het is in de eerste plaats 

tegenwoordig allang geen vanzelfsprekendheid meer dat mensen belijdenis 

doen. Maar daarnaast neemt de kerk ook een ander standpunt in als het gaat 

om het leeraspect van het geloof. Want eerder stopte de toerusting en de 

catechese dus op het moment dat er belijdenis gedaan was. De gedachte 

was dat je dan wel voldoende wist en als gelovige volleerd was.  

Vandaag de dag durven we ons veel meer te laten leiden door de 

overtuiging dat we als gelovige nooit uitgeleerd zijn. Het is een gedachte 

die, denk ik, ook veel beter aansluit bij de praktijk van alledag. Want 

wanneer je bijvoorbeeld een opleiding afgerond hebt en aan het werk gaat, 

realiseren we ons maar al te vaak dat we eigenlijk nog maar heel weinig 

weten. Pas in de praktijk ervaar je aan welke kennis en vaardigheden je 

echt wat hebt en leer je heel veel bij. Ben je al een tijdje aan het werk dan is 

het ook weer belangrijk om je geregeld bij te laten scholen in de nieuwste 

inzichten of technieken. We blijven ons leven lang leerling, we zijn nooit 

klaar met leren en ontdekken! 

Die gedachte mag ook gelden voor ons geloofsleven: we zijn nooit 

uitgeleerd. Het geloof is iets dat vraagt om blijvende verdieping en 

onderhoud. Al vanaf het begin speelde de ‘catechese’ (letterlijk: het lerende 

gesprek) dan ook een belangrijke rol in het christelijk geloof. Het 

onderhouden en het verdiepen van het geloof is zelfs zo’n belangrijke zaak 

dat in onze kerkorde is vastgelegd dat het de taak van de kerkenraad is om 

mensen uit te nodigen deel te nemen aan kringen, gespreksgroepen, 

wandelingen, maaltijden en wat nog meer.  

En dat alles dus met het oog op geestelijke groei en bloei. Zoals 

bijvoorbeeld ook een tuin blijvend onderhoud vraagt, wil je mooie planten 



hebben. Als we niet geregeld schoffelen, snoeien, bemesten en water geven 

dan zullen de planten minder goed uitlopen en minder vrucht dragen. Met 

een tuin blijf je altijd bezig en ook als gelovige worden we opgeroepen om 

ons geloof te onderhouden en ons daarin te blijven oefenen. Een ander 

beeld dat hierbij in mij opkomt is het beeld van een (top)sporter. Als hij of 

zij niet geregeld traint dan wordt het resultaat ook minder en dat is 

natuurlijk heel jammer. 

Het onderhouden van en het trainen in geloof kan natuurlijk op heel veel 

manieren. Het is een ontdekkingstocht die we met elkaar aangaan, maar we 

zijn als mensen ook heel verschillend. De een voelt zich thuis bij een 

bijbelkring, de ander vindt het fijn om samen te eten en weer een ander gaat 

graag mee wandelen.  

Het leren in christelijk opzicht gaat niet om het vinden van de juiste 

antwoorden of het kennen van de regels. Het gaat om de zoektocht om zo 

dichter bij God en de ander te komen en de relaties te verdiepen. 

Helaas blijkt maar al te vaak dat, nu de gemeenten kleiner worden, dit 

aspect een beetje in de verdrukking komt. We hebben het zo druk met het 

regelen van heel veel andere zaken binnen en buiten de kerk dat er voor 

verdieping soms zo weinig tijd overblijft. Dan is het goed om nog eens aan 

die tuin te denken. Wordt deze niet bijgehouden en onderhouden dan zal er 

uiteindelijk steeds minder bloeien.  

Nu we een begin gemaakt hebben met het nieuwe kerkelijke seizoen is het 

daarom misschien goed om eens bij onszelf na te gaan hoe het met ons 

geloofsleven gesteld is. Misschien is het mooi om eens bij een activiteit aan 

te schuiven (binnen of buiten de eigen gemeente) of een nieuwe activiteit te 

organiseren. Het kan tenslotte heel verrijkend zijn om in ons drukke leven 

tijd vrij te maken voor inspiratie, verdieping en ontmoeting. Het mag ons 

dichter bij God en dichter bij elkaar brengen en ruimte geven in ons soms 

zo volle bestaan.  

 

ds. Esther Scheer-Weijenberg  

 

  



 

copy Tubbergen. 

 
Preekrooster  

 

Zondag 22 september 

Tubbergen 10.30  Dienst in het teken van Samenloop voor Hoop (Zie:         

bij de diensten) 

 

Zondag 29 september 

Tubbergen 10.00 Mevr. Lambers Heerspink Delden 

 

Zondag 6 oktober 

Tubbergen 10.00  Ds. E. Scheer-Weijenberg (Glasrijk) 

 

Zondag 13 oktober 

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

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

 

Zondag 20 oktober 

Bruinehaar 9.00 Ds. G.J. Lambers Heerspink Delden 

Tubbergen 10.30 Ds. G.J. Lambers Heerspink Delden 

 

VAN DE PREDIKANT 

 

Een nieuw seizoen 

Aan het begin van het nieuwe seizoen is er meteen al van alles te doen: 

naast onze jaarlijkse Startzondag hebben we de Samenloop voor Hoop, de 

Vredesweek en Glasrijk voor de komende periode op de agenda staan. 

Naast dat het wellicht wat drukke weken zijn, zijn het natuurlijk stuk voor 

stuk hele mooie activiteiten waar we als kerkelijke gemeente graag bij 

betrokken zijn.  

Dit jaar gaan we voor het eerst ook werken met een activiteitenprogramma 

en een bijbehorend activiteitenboekje. De commissie Inspiratie en 

Ontmoeting heeft een prachtig programma samengesteld dat u kunt vinden 

in het boekje dat u samen met deze Ringsproak ontvangt. Een mooi en 

inspirerend seizoen toegewenst!  

 

ds. Esther Scheer-Weijenberg 



BIJ DE DIENSTEN 

 

Het weekend van 21-22 september staat in de gemeente Tubbergen in het 

teken van de Samenloop voor Hoop. Met deze 24-uurs wandelestafette 

wordt aandacht gevraagd voor de ziekte van kanker en vieren we met 

elkaar het leven. Op zondag 22 september willen we met een bijzondere 

dienst hier ook bij stil staan. Gospelkoor ‘Onderweg’ uit Almelo verzorgt 

een swingende viering in de Protestantse kerk met het thema ‘Ik ben’. Het 

thema ‘Ik ben’ is gekozen vanuit de vraag: ‘Wie ben ik voor God en wie is 

God voor mij?’. Iedereen is van harte welkom! Er is deze zondag alleen 

dienst in kerk in Tubbergen, aanvang 10.30 uur.  

Informatie met betrekking toe bereikbaarheid: Houd er rekening mee dat de 

kerk minder goed bereikbaar is. Het zal druk zijn en vanaf de Uelserweg 

gezien is alleen het begin van de Hattinkstraat te bereiken. (Rondrijden is 

niet mogelijk!) Wie met de auto komt, wordt verzocht deze bij 

zwembad/sporthal De Vlaskoel te parkeren. Eventueel kunt u mensen aan 

het begin van de Hattinkstraat laten uitstappen.  Aangeraden wordt om voor 

zover mogelijk met de fiets te komen. Fietsen kunnen via het pad links 

naast de Delle (bij het groene poortje) achter de kerk gestald worden.  

 

Op zondag 29 september is er dienst in de kerk in Tubbergen. Voorganger 

is mevrouw Lambers Heerspink uit Delden. Het oecumenisch leesrooster 

geeft ons vanmorgen de evangelielezing van Lucas 16,19-31 aan. Het is het 

verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Aan de ene kant een verhaal 

dat veel hardheid kent, maar tegelijkertijd ook een vertelling met een 

hoopgevende boodschap. In de kindernevendienst staat David centraal. (1 

Sam. 21,2-10) Met een spannend verhaal dat hij aan de priester vertelt, lukt 

het hem de heilige toonbroden en het zwaard van Goliat te pakken te 

krijgen. 

 

In de eerste week van oktober vindt in Tubbergen Glasrijk plaats. Ook in 

onze kerk is dan weer glaskunst te zien. Dit jaar is het een heel bijzonder 

ruimtelijk kunstwerk bij het thema ‘Mirror, mirror … glazen sprookjes’. 

Een verwijzing naar het ‘spiegeltje, spiegeltje aan de wand’ uit het sprookje 

van Sneeuwwitje. Verbonden met dit thema gaat het zondag 6 oktober ook 

over het ‘zien’. Want dat is tenslotte waar een spiegel voor bedoeld is. Wat 

zien we als we naar ons zelf kijken? En hoe zien anderen ons en kijken wij 

tegen anderen aan? Maar ook, en dat is misschien nog wel de diepste vraag: 

wie zijn wij in Gods ogen? Er is op deze morgen om 10.00 uur dienst in 

Tubbergen en ik hoop zelf in deze dienst voor te gaan. 



 

Zondag 13 oktober is er dienst in Bruinehaar en Tubbergen. Het 

leesrooster volgt nog steeds het evangelie volgens Lucas. Op deze morgen 

horen we dat tien mensen bij Jezus komen die aan huidvraat lijden. Ze 

worden genezen als ze naar de priester onderweg zijn, maar slechts een van 

hen komt terug om Jezus te danken en God te loven. De kinderen horen bij 

de kindernevendienst over David en Saul. David is lang door Saul 

opgejaagd. Toch is hij heel verdrietig wanneer een bediende hem vertelt dat 

koning Saul dood is. (2 Samuël 1:1-16) Ik mag zelf in  deze diensten, 

waarin we ook de Maaltijd van de Heer samen vieren, voorgaan.  

 

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 

 

In het boekje dat u bij deze Ringsproak ontvangt, vindt u een 

overzichtelijke kalender van de verschillende activiteiten die we in onze 

gemeente hopen te organiseren. Hieronder geven we een  overzicht van de 

activiteiten in de komende periode: 

 

Vredesbijeenkomst – woensdag 25 september 20:00 uur - Kerkzaal 

Protestantse gemeente  

 

‘Iedereen kan iets voor vrede doen!’ Met die gedachte 

organiseert PAX ieder jaar de nationale Vredesweek en komt men in heel 

Nederland in actie voor vrede. De oecumenische werkgroep ‘Vredesweek’ 

van de Heilige Pancratiusparochie en de Protestantse gemeente Tubbergen 

organiseert op woensdag 25 september een avond over vrede met het thema 

‘Vrede verbindt over grenzen’. Aalmoezenier J.P.Thöni zal een lezing over 

dit thema houden, er is ruimte voor vragen en gesprek en zangkoor ‘Zang 

en Vriendschap’ zal haar medewerking verlenen. Na afloop is er 

gelegenheid om met de spreker en met elkaar, onder genot van koffie of 

thee, in gesprek te gaan. 

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Protestantse kerk 

in Tubbergen, Hattinkstraat 2. (Deze avondbijeenkomst is in plaats van de 

https://www.paxvoorvrede.nl/


jaarlijkse vredesbijeenkomst bij de Kroezenboom die dit jaar vanwege 

omstandigheden niet door kon gaan.) Wees welkom! 

 

Aan tafel in de Delle – vrijdag 27 september 18:00 uur – De Delle  

 

Lijkt het je leuk om het weekend op de vrijdagavond eens te beginnen met 

anderen aan tafel? Dan is ‘Aan tafel in de Delle’ zeker wat voor jou. We 

willen een aantal vrijdagavonden beginnen met samen te eten in de Delle. 

De eerste keer is op vrijdag 27 september. Wil je een keer mee-eten, dan 

horen we het graag! Om de kosten te dekken vragen we een kleine 

vergoeding van €2,50 per persoon. Drankjes zijn voor eigen rekening. 

 

Opgave kan bij: Charlotte Prins  0546 - 624106 / 06 – 57664104  

of Bertine Wessels-Kobes  0546-622812 / 06-41759574 

 

Wandelgroep – zaterdag 12 oktober 8:30 uur – vertrek bij de Delle 

 

Zaterdag 12 oktober 2019 gaan we  een wandeling maken in het 

Springendal in het grensgebied met Duitsland. We hopen te kunnen 

genieten van de mooie natuur die de mooiste herfsttinten tonen zal! Tijdens 

de wandeling hopen we ook met elkaar in gesprek te komen. Halverwege 

de route gaan we even op een pracht plek koffiedrinken met natuurlijk 

Twentse krentenwegge! 

Praktische informatie: Vanaf de Delle rijden we met eigen auto’s naar 

restaurant camping Hoeve Springendal aan de Hooidijk te Vasse. De 

wandeling is 6 kilometer en zal ca. 3 uur duren. Bij opgave horen we graag 

of u ook in de gelegenheid bent te rijden. 

 

Opgave kan bij: JanPieter de Boer  06 – 13012442 (mag ook via What’s 

app) 

 

Giften juli 

gift via Ds. Joke Berkhout  € 10,00 

gift via Ds. Joke Berkhout  € 10,00 

   

Giften augustus 

gift via dhr Toenhake       € 10,00 

gift via mevr H Flims         € 20,00 

gift via mevr H Flims         € 10,00 

 



De diaconie collectes over de maand augustus: 

 4-8     Unicef                                               €  65,20 

11-8    Collecte  tijdens de Schröder  masterclass is door de beide kerken                               

rechtstreeks geschonken aan het K.W.F. 

18-8    Stichting Open Doors                       € 24 56 

25-8     Church of Uganda                            € 94 46 

 

rooster kindernevendienst  Deurdienst   
22-9  Yure Engelhart   Mevr. Toenhake   

29-9  Hermien Voortman  Mevr Vrielink 

6-10  Ineke Overmars   Mevr. Woudstra 

13-10 Nina en henk Pol  Mevr. De Boer 

20-10 Elske Woudstra   Mevr. Van den Berg 

27-10  Hermien Voortman  Mevr. R. Harmsen 

   

Bloemendienst 

 Tubbergen   Bruinehaar 

22-9   Mevr. R.Leemhuis-Schuurhuis ----------- 

29-9   Fam. L. Lubberman  ----------- 

6-10   Fam. A van Nuil-Kelder  ----------- 

13-10 Fam. A.P.M Oude Lenferink Mevr. Aalderink-Buter 

20-10 Fam. G.J. Peddemors-Boers Fam. G.H. Boers-Engbers 

 

Kinderoppas 

Kinderoppas op 13 oktober, 20 oktober, in Tubbergen, kan geregeld 

worden …                                                                                                  

Mochten er kerkgangers zijn die op 13 oktober, 20 oktober, 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. 

22-9 Pieter Scheer 

29-9 Annemiek Vlierman 

6-10 Roy en Jerinna Ellenkamp 

 

 

 

 



 
Algemeen gedeelte 
 

Inspiratiebijeenkomst voor alle gemeenten behorende bij de PKN 

in  de voormalige classis Almelo 

  

Dus alle PKN-gemeenten in  Almelo, Vriezenveen, Tubbergen, Denekamp, 

Oldenzaal, Ootmarsum-Weerselo, Enter, Rijssen en Wierden. 

  

Op 10 oktober 2019. 

  

Waar: Ontmoetingscentrum in Wierden, Spoorstraat 

  

Thema: geloven in Twente. 

  

19.15 uur inloop met koffie en thee. 

19.45 uur opening door ds. Piet Dekker uit Wierden. 

19.55 uur Geloven in Twente door ds. Klaas van der Kamp. 

20.20 pauze, ontmoeten van elkaar. 

20.45  Workshops: 1.  Doorpraten met ds. Van der Kamp. 

                                2.  Hoe  dorpskerk  nu? o.l.v        

dorpskerkenambassadrice: ds. Betsy Nobel. 

                              3.  Samen zingen o.l.v ds. Pieter Endedijk, 

predikant te Almelo en intensief betrokken bij samenstelling van het 

Liedboek  Zingen en bidden in huis en kerk 

21.25 Slotwoord door ds.  Klaas van der Kamp. 

21.35 Elkaar ontmoeten bij een hapje en drankje. 

  

Deze eerste bijeenkomst van de Ring Almelo wordt georganiseerd  vanuit 

de beide  werkgemeenschappen van predikanten van  de voormalige classis 

Almelo. En is dus bestemd voor alle gemeenteleden en kerkenraden in de 

voormalige classis Almelo. 

 

Oldenzaal Zingt zaterdag 21 september 
Op zaterdag 21 september wordt de traditionele zangdienst 'Oldenzaal 

Zingt' weer georganiseerd in de Hofkerk te Oldenzaal aan de 

Hofmeijerstraat. Dit jaar met medewerking van het koor “Mannenklank” 

uit Glanerbrug onder leiding van Paul Kempers. 



Koos Schollaardt begeleidt de samenzang van bekende liederen aan het 

orgel. De toegang is vrij en de aanvang is om 19.30 uur. Er wordt een 

collecte gehouden voor de bestrijding van de onkosten en het onderhoud 

aan het mooie orgel in de Hofkerk. 
Na afloop kunt u nog even napraten onder het genot van een kopje koffie of 

thee of een glas frisdrank / wijn.  
 

 


