JUNI 2022

GEMEENTEBRIEF
Protestantse gemeente Tubbergen

Overstapdienst 3 juli
Op zondag 3 juli schenken we in een bijzondere
dienst aandacht aan de stap die een aantal van
onze jongere gemeenteleden gaan maken in hun
leven. Ze nemen afscheid van de basisschool en
beginnen na de zomervakantie op de middelbare
school. Langzaam zullen ze steeds meer op
eigen benen gaan staan en hun eigen keuzes
gaan maken.
Het koor 'Tuesday Fever' uit Tubbergen zal haar
medewerking verlenen aan deze dienst en
popliederen zingen die bij het thema van de
overstap aansluiten (3 juli - 10.oo uur).

Ontmoetingslunch 'De reis gaat naar'
Vind jij het leuk om door middel van allerlei acties
geld in te zamelen? Zou je graag je handen uit de
mouwen steken om mensen in het buitenland te
helpen? Ben jij in oktober 2023 tussen de 15 en 25
jaar? (We kijken niet op een jaartje... 😉) Dan hebben
wij een geweldige uitdaging voor jou!
In het najaar van 2023 hopen we namelijk een actieve
reisweek te organiseren voor en door jongeren uit
onze gemeente.
Op zondag 3 juli komen we tijdens een lunch graag in
contact met iedereen die belangstelling heeft voor
deze reis. Ook als je het op dit moment lastig vindt
aan te geven of je tegen die tijd daadwerkelijk
meekunt, vinden we het leuk als je komt, meedenkt
en helpt met de voorbereidingen.
Mogen we een lekkere lunch voor je klaarzetten? We
beginnen om 12.00 uur. Aanmeldingen ontvangen we
graag uiterlijk 29 juni via dereisgaatnaar@hotmail.com.
Bellen/appen mag ook op 06 - 45 49 77 05 (Eline) of
06 - 13 16 04 87 (Brigitte). We zijn ook te vinden in
Kerk Tubbergen app!

Jarig in juni
08 juni 2022
10 juni 2022
11 juni 2022
18 juni 2022

Mevr. E.A. Oosterveld-Hagedoorn
Mevr. G.H. Harmsen-Boers
Mevr. A.J. Hendriksen-Bonke
Mevr. A.F. Engbers-Hilberink

Frielinkstraat 20
Kolenbranderhof 34
Pottersweg 3
Balkenbeltsweg 22A

7615 NV Harbrinkhoek
7651 NA Tubbergen
7664 VK Manderveen
7679 TD Langeveen

81 jaar
92 jaar
85 jaar
98 jaar
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Bloemendienst
5 juni
12 juni

Fam. H.J.L.G. Gommer-Timmer
Fam. G.W. Kamphuis-Dasselaar Bruinehaar
Fam. H.J. Gijsbers-Grobbe Tubbergen
19 juni Dhr. D.J. Hans
26 juni Mevr. G.H. Harmsen-Boers
3 juli
Fam. J.W.A. Harmsen-Gijsbers

Activiteitenprogramma
Op de koffie in de kerk - 7, 14, 21, 28 juni
Kerk Tubbergen - 10.00 uur
Nog niet op de koffie geweest op dinsdagmorgen? Dat kan ook de komende tijd nog op de
dinsdagochtenden van 10 tot 12 uur.
Er zijn dan telkens 2 vrijwilligers aanwezig voor
een praatje en een kopje koffie of thee.
Een leuke gelegenheid om ook iemand anders
de kerk van binnen even te laten zien.
Aan tafel in De Delle - 1 juli
De Delle - 17.30 uur / 18.00 uur
Wat was het gezellig bij de BBQ! Vrolijke mensen
in een volle zaal.
Voor de zomer komen we nog 1 keer in De Delle
samen om te eten op vrijdag 1 juli.
Op het menu staat: soep!
Vanaf 17.30 uur is iedereen van harte welkom
voor een drankje, we eten om 18.00 uur.
Om de kosten te dekken vragen we een kleine
vergoeding van €2,50 per persoon. Drankjes zijn
voor eigen rekening.
Graag uiterlijk zondag 26 juni aanmelden bij:
Charlotte Prins 0546-624106 of 06-57664104.
Lunchontmoeting 'De reis gaat naar' - 3 juli
De Delle (consistorie) - ca. 12.00 uur
Zie pagina 1. voor alle info!

Dienstrooster
Zondag 5 juni - 1o.00 uur Pinksteren
ds. Esther Scheer-Weijenberg
Het was al aan de leerlingen belooft: ze zouden
na het vertrek van Jezus niet alleen 'als wezen'
achtergelaten worden. Dat mogen we op deze
morgen vieren met het 'Feest van de Geest'. Er
is kinderoppas en -nevendienst.
Zondag 12 juni - 9.00 uur / 10.30 uur
ds. Esther Scheer-Weijenberg
Op deze zondag is er dienst in Bruinehaar en
Tubbergen. We vieren het geheim van een God
die zich laat kennen als Vader, Zoon en Heilige
Geest. Dit komt ook tot uiting als we met elkaar
brood en wijn delen. In Tubbergen is er
kinderoppas en -nevendienst. Na afloop is er
gelegenheid voor ontmoeting.
Zondag 19 juni - 10.00 uur
ds. G.A. Schreuders, Wierden
Voor de kinderen is er op deze morgen ook
kinderoppas en kindernevendienst.
Zondag 26 juni - 10.00 uur
ds. A. Reitsma, Enschede
Op deze morgen is er tijdens de dienst opvang
voor de allerkleinsten en zal er
kindernevendienst zijn. Na afloop is iedereen
welkom in De Delle voor koffie, thee of
limonade.

Huwelijksdienst Arjan Knikhuis & Eline Spalink
Zaterdag 18 juni - 13.15 uur
Op zaterdag 18 juni geven Eline Spalink en Arjan
Knikhuis elkaar het jawoord. In een kerkdienst
willen zij een zegen over hun huwelijk vragen.
De dienst begint om 13.15 uur. Het is fijn dat na
een periode van wachten en uitstellen vanwege
corona dit feest nu eindelijk gevierd mag
worden!
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Collecten Diaconie

Collecte Kerk

5 juni: Werelddiaconaat Z-Afrika (Kerk in Actie)

Iedere kerkdienst collecteren we ook voor de
kerk. De inkomsten van deze collecte worden
gebruikt voor opbouw en onderhoud van onze
kerkelijke gemeente. Of we nu samenkomen in
de kerk, of de dienst online volgen, de kosten
voor bijvoorbeeld onderhoud, verzekering van het
gebouw en uitzending van de diensten blijven
gelijk.

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie
KwaZulu-Natal leven al generaties lang in
armoede. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie helpt door boerenfamilies te laten
samenwerken, inspireert door bijbelverhalen te
vertellen en leert door middel van betere
landbouwmethoden de voedselopbrengst te
verhogen. Ook investeert de organisatie in de
kinderen zodat er een structurele verbetering van
de leefomstandigheden optreedt.

Bijdragen aan de collecte voor de kerk kan
via/d.m.v. onze Kerk Tubbergen app - Givt overschrijving

12 juni: Stichting Karibu
Karíbu is een woord uit de Afrikaanse taal Swahili
en betekent 'Welkom'. De stichting is in 1999
opgericht door zussen Marjan en Irene Tieberink
en geeft hulp aan de allerarmste kinderen op
het platteland van Rwanda. Er zijn scholen
gebouwd (kleuter- en basisscholen, voortgezet
onderwijs, een technische school) en nu wordt
gewerkt aan een hotelschool. Ook zijn er een
weeshuis en huizen gebouwd.

Afwezig i.v.m. cursus
Op 21 en 22 juni ben ik vanwege een cursus niet
aanwezig. Ik ga naar een bijeenkomst rond het
thema: 'Spirit Online: building church and
community in a digital age.' ds. Joke Berkhout is
beschikbaar voor dringende pastorale zaken.

19 juni: Heifer Nederland
Heifer werkt samen met arme boerengezinnen én
gemeenschappen zodat ze kunnen: eten van het
land, leven van het land, geven om het land.
Door toepassing van klimaatslimme technieken
worden bodems gezonder, verbetert de toegang
tot water en vergroent de omgeving.
26 juni: Binnenlands diaconaat (Kerk in Actie)
In Nederland verblijven enkele tienduizenden
migranten zonder verblijfsvergunning. Zij
hebben nauwelijks rechten en leven onder
moeilijke omstandigheden. Mensen zonder
papieren mogen niet werken en hebben geen
recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie
ondersteunt kerkelijke initiatieven die
ongedocumenteerden helpen met informatie,
advies en scholing.
Bijdragen aan de collecte van de diaconie kan
via/d.m.v. onze Kerk Tubbergen app - Givt overschrijving

Adres:
ds. Hattinkstraat 2-4
7651 CL Tubbergen
www.pkn-tubbergen
info@pkn-tubbergen.nl
Predikant:
ds. Esther Scheer-Weijenberg
Tel.: 06 - 17 08 06 73
predikant@pkn-tubbergen.nl
Pastoraal werker:
ds. Joke Berkhout
Tel.: 0546 - 62 51 08
Beheer De Delle en kerkgebouw:
Frougje Willems & Leonie Lubberman
Tel.: 06 - 23 05 38 81
Kopij: webmaster@pkn-tubbergen.nl
Graag kort, maar krachtig!
Deadline Gemeentebrief juli: 28 juni 2022
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