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 jaargang no. 5 januari februari 2020 

 

Preekrooster  Tubbergen 

 

Zondag 26 januari 

Bruinehaar  9.00 Ds. J. Berkhout 

Tubbergen 10.30 Ds. J. Berkhout 

 

Zondag 2 februari 

Tubbergen 10.00 Ds. E. Scheer-Weijenberg Doopdienst 

 

Zondag 9 februari 

Bruinehaar 9.00 Ds. E. Scheer-Weijenberg Heilig Avondmaal 

Tubbergen 10.30 Ds. E. Scheer-Weijenberg Heilig Avondmaal 

 

Zondag 16 februari 

Tubbergen 10.00 Ds. G. Brandorff Hardenberg 

 

Zondag 23 februari 

Bruinehaar 9.00 Ds Y Hulstijn Rijssen 

Tubbergen  10.30 Ds.Y Hulstijn Rijssen 

 

Zondag 1 maart 

Tubbergen 10.00 Ds J Berkhout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uit de gemeente  

 

De decembermaand 

stond natuurlijk in het 

teken van kerst. En er 

was weer genoeg te 

doen! We mogen 

terugkijken op twee 

goedbezochte diensten, 

zowel op kerstavond in 

Bruinehaar als op 

kerstmorgen in 

Tubbergen. Naast deze 

diensten waren er nog 

meer kerstvieringen. 

Op 14 december jl. was 

de kerstproeverij ‘The 

Sound of Christmas’, 

voorafgegaan door de 

broodmaaltijd van de 

vrouwenverenigingen. Een week later volgde de oecumenische bijzondere 

kerstviering voor en door cliënten van Aveleijn in de Sint Pancratius 

Basiliek. En tot slot was er ook weer het jaarlijkse kinderkerstfeest op de 

vierde zondag van advent. 

 

Vanwege de drukke kersttijd lasten in december de doorgaande activiteiten 

even een pauze in. Maar voor de komende periode wordt er weer van alles 

georganiseerd.  

Voor meer informatie verwijs ik je graag naar de rubriek ‘Inspiratie en 

Ontmoeting’. Ook in 2020 van harte welkom bij de kerkdiensten en 

activiteiten!    

 

ds. Esther Scheer-Weijenberg 

 

Van de predikant  

 

Vakantie 

Ik heb van zondag 16 tot en met zondag 23 februari voorjaarsvakantie. 

Tijdens mijn afwezigheid zal ds. Joke Berkhout beschikbaar zijn voor 

dringende pastorale zaken en uitvaarten. 



 

 

 

ds. Esther Scheer-Weijenberg  

 

Bij de diensten  

 

Op zondag 26 januari, de derde zondag van Epifanie, is er zowel in 

Tubbergen als Bruinehaar dienst. Voorganger op deze morgen is ds. Joke 

Berkhout. Het oecumenisch leesrooster reikt ons de evangelielezing 

Matteüs 4,12-22 aan. Hierin horen we dat Jezus begint met zijn 

verkondiging en zijn eerste leerlingen verzamelt.  

In een feestelijke dienst mogen we op zondag 2 februari de doop bedienen 

aan Ruben Lensen. De dienst in Tubbergen begint om 10.00 uur en ik zal 

zelf in deze dienst voorgaan.  

Zondag 9 februari lezen we een 

gedeelte uit de ‘Bergrede’. (Matteüs 5, 

13-16) Daar zegt Jezus tegen zijn 

leerlingen: ‘Jullie zijn het zout van de 

aarde en jullie zijn het licht voor de 

wereld’. Dit is vaak heel activistisch 

uitgelegd, maar er is een verschil tussen ‘Jullie zijn’ en ‘jullie moeten zijn’. 

Het gaat hier veel meer om wezenskenmerken van de volgelingen van 

Jezus’. Zo vieren we ook op deze morgen zowel in Bruinehaar als 

Tubbergen de Maaltijd van de Heer. Ik hoop zelf voor te gaan. 

Het vervolg van de Bergrede horen we op zondag 16 februari. We lezen 

Matteüs 5, 17-26. Hier spreekt Jezus tot de mensen over de betekenis van 

de wet. Woorden die we ook hoorden bij zijn doop klinken hier op nieuw: 

het gaat om de vervulling en het doen van de gerechtigheid. Ds. Brandorff 

uit Hardenberg zal voorgaan in de dienst in Tubbergen.  

Op zondag 23 februari klinkt als evangelielezing Matteüs 5, 33-48. 

Opnieuw een schriftlezing die beschrijft wat het betekent om Jezus te 

volgen. Jezus roept de mensen op om anders te zijn: ‘Wees dus volmaakt, 

zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.’ (vers 48) Op deze zondag is er 

dienst in Tubbergen en Bruinehaar, ds. Y.Hulstijn zal voorgaan. 

 

ds. Esther Scheer-Weijenberg  

Wij kunnen niet van de gastvoorgangers verwachten dat zij zich aan het 

leesrooster houden. Wanneer dit niet het geval is, kunnen bovenstaande 

lezingen dienen voor persoonlijke overdenking. We hopen op mooie en 

gezegende diensten met elkaar! 

 



 

Gemeenteleven 

 

Geboren  

‘Dat we ons leven lang mogen genieten, mogen groeien.’ 

We ontvingen het mooie bericht dat op 1 december 2019 is geboren Florian 

Christian Valentijn Vlierman. Florian is de zoon van Chris en Annemiek 

Vlierman-Aalderink en broertje van Valentijn en Annabelle. We wensen de 

familie Vlierman veel geluk toe met dit nieuwe leven en met elkaar! 

Florian mag het het petekind zijn van Steffan Leusenkamp en Mariël 

Vlierman.  

 

Doop 

We zijn verheugd dat in de kring van de gemeente op zondag 2 februari a.s. 

Ruben Arie Nico Jozef Lensen gedoopt mag worden. Ruben is de zoon van 

Sander Severins en Anja Lensen uit Nordhorn. 

 

Inspiratie en ontmoeting 

Het activiteitenprogramma van de Protestantse Gemeente Tubbergen 

 

Een ouderling voor Inspiratie en Ontmoeting 

We zijn als werkgroep erg blij dat JanPieter de Boer bereid is gevonden om 

ouderling te worden met als bijzondere opdracht ‘Inspiratie en 

Ontmoeting’. We zijn als werkgroep al heel tevreden over de manier 

waarop de dingen gaan, maar we hopen dat op deze manier het 

activiteitenprogramma nog beter ingebed kan worden het gemeenteleven. 

We wensen JanPieter veel vreugde in deze nieuwe taak toe!  

 

Agenda 

Ook de komende periode staan er weer een aantal activiteiten voor 

inspiratie en ontmoeting op de agenda!    

U/jij bent van harte welkom bij: 

 de bijbelkring. Deze wordt weer gehouden op 

4 februari in de consistorie van De Delle. We 

beginnen om 20.00 uur. Een kring kan altijd 

groter, dus schuif gerust een keertje aan! We 

lezen met elkaar een tekst uit de bijbel en 

gaan er over met elkaar in gesprek.  

 de jeugdkerk op 2 februari. Dit keer is de aanvangstijd 10.00 uur.  

 aan tafel in de Delle op 7 februari (zie kader voor info) 

  



 

 

Voor uitgebreidere informatie over de activiteiten verwijzen wij u naar het 

activiteitenboekje van onze gemeente. 

 

Bevestiging van drie kerkenraadsleden 

 

In de dienst van 19 januari jl. zijn drie nieuwe ambtsdragers bevestigd. 

Bertine Wessels, JanPieter de Boer en Henk Wessels. Bertine Wessels 

wordt diaken en JanPieter en Henk ouderling. JanPieter zal zich daarbij 

specifiek bezig houden met de verdere ontwikkeling van het onderdeel 

‘Inspiratie en Ontmoeting’.  

In dezelfde dienst zijn Trijnie Vrielink, Helma Holsbrink en Ferdie 

Lubberman herbevestigd. Helma en Ferdie gaan hun tweede termijn in als 

kerkenraadslid en Trijnie de derde termijn. 

De kerkenraad is blij met de nieuwe kerkenraadsleden en ook dat de 

zittende leden bereid zijn door te gaan met hun goede werk voor onze 

gemeente!  

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

kunt u contact opnemen met een van de kerkenraadsleden.  

Gert Ranter, Voorzitter Kerkenraad  

 

Giften kerkrentmeesters december 

gift via mevr H. flims           € 10,00 

gift via mevr H. flims              € 10,00 

gift via Joke Berkhout              €   5,00 

gift via mevr. L Scherphof      € 10,00 

gift via dhr D Hans                   € 20,00 

gift via A Ooms                         € 20,00 

.  

Diaconie collectes  december 2019 

1-12   Amnesty international               € 71,67 

8-12   Stichting Heifer                  100,65 

15-12  kerstpakketten Roemenië    61,65 

22-12  project Malawi                      243,20 

24-12  Leger des Heils                      259,30 

25-12  Kinderen in de knel              155,66 
29-12  Stichting vluchtelingen          34,70 
 

 



 

 

 

Kerkdienst op Delta FM zondag 23 februari 
Ook dit jaar zijn er weer 4 kerkdienstuitzendingen van onze gemeente 

gepland op de lokale radiozender Delta FM. De eerstvolgende uitzending is 

op zondag 23 februari. 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. 
  
Verkoopdag 

Op 7 dec. j.l. hadden we weer een verkoopdag in 

De Delle.  

Allerlei handwerkspullen en kerststukjes werden 

verkocht en ook onze eigengebakken kniepertjes, 

met en zonder anijs vielen erg in de smaak. Het 

was een gezellige dag met veel belangstelling, wat resulteerde in een 

opbrengst van € 863.50. 

            De activiteitencommissie van de vrouwenvereniging. 

 

 

 

 

 

Aan tafel in de Delle. 

 

Op vrijdag 7 februari kun je weer 

mee-eten in de Delle. 

We hopen dat iedereen de kilootjes 

van de kerst weer kwijt is en een 

stevige stamppot aandurft! 

 

Om de kosten te dekken vragen we een kleine vergoeding van €2,50 per 

persoon. Drankjes zijn voor eigen rekening. 

 

Graag aanmelden uiterlijk zondag 2 februari bij: 

Charlotte Prins 0546-624106 of 06-57664104   

Bertine Wessels 0546-622812 of 06-41759574 

 



 

 

Rooster van de kindernevendienst   Deurdienst  
26-1  Elske Woudstra   Dhr. Kosters 

2-2 Ineke Overmars   Mevr. Woudstra 

9-2  Jorien Snijders    Dhr. Ranter 

16-2  Ineke Overmars   Mevr. I. Roelofs 

         23-2  Yure Engelhart   Mevr. J. Toenhake 

1-3  Elske Woudstra   Mevr. T. Vrielink 

 

Bloemendienst 

 Tubbergen   Bruinehaar 

26-1   Fam J.Webbink-Peddemors Mevr. G. Flims- Schuttevaar 

2-2     Fam E.J.H. Willems-Wevers ----------- 

9-2     Mevr. Woudstra-Boers  Fam. Kamphuis-Dasselaar 

16-2   Mevr. Dams-Tijhuis  ----------- 

23-2   Fam. G.H. Eshuis-Flims  Mevr. J.B. Meijer-Spalink 

1-3     Fam. B.E. Flims-Flims  ----------- 

 

Kinderoppas op 9 februari, 23 februari, 8 maart en 29 maart in 

Tubbergen, kan geregeld worden … 

Mochten er kerkgangers zijn die op 9 februari, 23 februari, 8 maart en 29 

maart 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. 

Het zou fijn zijn als de oppas een kwartier voor de dienst aanwezig is, dan 

hebben ouders rustig de tijd om hun kind(eren) achter te laten en even te 

wennen als dat voor een kind nodig is. 

 

2-2 Pieter Scheer 

16-2 Irma en kinderen Roelofs  

1-3   Marjan Hendriksen 

15-3 Roy en Jerinna Ellenkamp 

 


