NOVEMBER 2022

GEMEENTEBRIEF
Protestantse gemeente Tubbergen

Gedenken op de begraafplaatsen
20 november 17.00 uur

Oogstdankdag

Vorig jaar kwamen we voor het eerst op Eeuwigheidszondag ook bij elkaar op de begraafplaats om een
moment stil te staan bij de mensen die niet meer onder
ons zijn. Ook dit jaar bieden we iedereen de gelegenheid
een gedachteniskaarsje aan te steken op de begraafplaatsen in Bruinehaar (Striepeweg) en in Tubbergen
(Hardenbergerweg). Je kunt een kaarsje plaatsen bij een
graf of plek van bijzetting van een dierbare overledene.
Maar je bent zeker ook welkom een kaarsje te plaatsen
bij een open gedenkplek.
Vanaf 17.00 uur ontvangen wij u graag bij de ingang van
de begraafplaatsen. Ds. Joke Berkhout is in Bruinehaar
aanwezig, ds. Esther Scheer-Weijenberg in Tubbergen.

Op zondag 6 november is de oogstdankdienst.
Dit jaar weer met de bekende fruitbakjes! De
bakjes worden op zaterdag 5 november
klaargemaakt. Mocht u iets willen bijdragen
dan kunt u dit zaterdagmiddag tussen 13.30
uur en 14.00 uur brengen bij De Delle.
De fruitbakjes worden zondag na de dienst
bezorgd bij gemeenteleden. We hopen dat
veel mensen hierbij even een handje willen
helpen!

Najaarsverkoop - 11 december a.s.
Noteert u alvast in de agenda: op zaterdag 11
december wordt er weer een verkoop georganiseerd
door de Vrouwenvereniging. Tussen 10.00 en 16.00
uur kunt u in de grote zaal van De Delle terecht voor
kniepertjes, diverse handwerkspullen en kerststukjes.

Jarig in november
01 november 2022
03 november 2022
09 november 2022
09 november 2022
11 november 2022
15 november 2022
24 november 2022
26 november 2022

Mevr. J. Gommer-Timmer
Mevr. H.G. Vrielink
Dhr. G. Kosters
Dhr. B.E. Flims
Dhr. J.D. Kerkvliet
Mevr. J.G. Harmsen-Mensen
Mevr. D.W. Jongejan-de Bruin
Dhr. B.G. Flims

7651 AP Tubbergen
Industriestraat 16
Kolenbranderhof 4
7651 NA Tubbergen
Manderveenseweg 85 7664 VT Manderveen
Veendijk 4
7664 VX Manderveen
Twickelstraat 9
7651 JH Tubbergen
Uelserweg 11
7651 KT Tubbergen
Het Wissink 7
7665 AE Albergen
Langemaatsweg 1
7678 SR Geesteren

85 jaar
91 jaar
90 jaar
83 jaar
83 jaar
83 jaar
89 jaar
91 jaar
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Activiteiten

Dienstrooster

Vrijwilligersavond
De Delle, 4 november - 18.00 uur

Zondag 6 november - 10.00 uur
ds. Esther Scheer-Weijenberg

We kunnen als kerk niet zonder de vele mensen
die vrijwillig een taak op zich nemen. Bij wijze van
bedankje en als gelegenheid elkaar te ontmoeten,
organiseren we een maaltijd voor alle vrijwilligers.
(Vanwege de voorbereidingen is het helaas niet
meer mogelijk u voor deze avond aan te melden.)

Op deze morgen hebben we een dienst die in het
teken mag staan van de dankbaarheid. We zijn
dankbaar dat we twee diakenen mogen
(her)bevestigen en we staan dankbaar stil bij de
opbrengst van het land en onze arbeid.

Wandeling Engbersdijkvenen
Vertrek De Delle, 5 november

Voor de kinderen en jongeren is het We-komenallemaal-naar-de-kerk-zondag met Kerk op z'n Kop en
De verdieping 12+/17+ (voorheen Jeugdkerk)

Op zaterdag 5 november gaan we wandelen. We
verzamelen om 9.30 uur bij De Delle. Vervolgens
zetten we koers richting de Engbertsdijkvenen voor
een wandeling van ca. 6 kilometer. Onderweg
nemen we een moment pauze voor een kopje
koffie. In verband hiermee wordt opgave op prijs
gesteld. Dit kan bij JanPieter de Boer,
tel.: 06–13 01 24 42

Zondag 13 november - 09.00 uur /10.30 uur
ds. P.E.G. Wiekeraad, Uelsen

WinterBBQ
Bruinehaar, 18 november - 18.30 uur

Op Eeuwigheidszondag gedenken we de
gemeenteleden die ons het afgelopen ontvallen
zijn. Daarnaast is er voor alle aanwezigen ruimte
om een kaarsje aan te steken voor iemand die in
ons hart en gedachten is. Er is iemand aanwezig
voor "Op stap..." (opvang van de allerkleinsten en
de kinderen in de basisschool leeftijd).

Alle gemeenteleden in de leeftijd van 25 – 50 jaar
zijn uitgenodigd voor een geweldige winterBBQ.
We kijken er naar uit verder of opnieuw met je
kennis te maken. Vanaf 18.30 is iedereen welkom
bij Hans en Hilde Luft-Feijer aan de Gravenlandweg
25 in Bruinehaar. In verband met de inkopen is
opgave wel gewenst. We vragen een vrijwillige
bijdrage voor de onkosten. Voor aanmelding of
vragen, neem contact op met Hilde,
tel. 06 – 15 20 08 72.
Alpha Cursus
De Delle, 24 november, 18.00 uur
Op Alpha ontdek je de basis van het christelijk
geloof op een laagdrempelige manier. Wil je een
keer aanschuiven? Bel dan met Hilde Luft-Feijer,
tel. 06 - 15 20 08 72
Gesprekskring
De Delle, 29 november - 10.00 uur
De kring kan altijd een stukje groter. Van harte
welkom bij de maandelijkse gesprekskring. Van
10.00 tot 11.30 uur in De Delle. De gesprekskring
wordt geleid door ds. Esther Scheer-Weijenberg.

Er is dienst in Bruinehaar en Tubbergen. In
Tubbergen is iemand aanwezig voor "Op stap..."
(opvang van de allerkleinsten en de kinderen in de
basisschool leeftijd).
Zondag 20 november - 10.00 uur
ds. Esther Scheer-Weijenberg

Zondag 27 november - 10.00 uur
ds. Esther Scheer-Weijenberg
Op deze eerste zondag van advent is er dienst in
Tubbergen. Er is iemand aanwezig voor "Op stap..."
(opvang van de allerkleinsten en de kinderen in de
basisschool leeftijd).
Tenzij anders aangegeven is in Tubbergen na
de dienst gelegenheid voor ontmoeting

Ontvangen giften (sept./okt.
N.N.
N.N.
N.N.
dhr. S.
mevr. W.
mevr. T.
N.N.

€ 10,00
€ 20.00
€ 10.00
€ 20.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 20.00

via. fam. Schippers
via mevr. Woudstra
via dhr. Hans
via dhr.Toenhake
idem
idem
via mevr. Grobbe
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Collecten Diaconie
6 november: Voedselbank
Nadat alle verplichte rekeningen betaald zijn,
houden sommige mensen te weinig geld over
om eten te kopen. De Voedselbank verstrekt
voedselpakketten aan mensen met een laag
besteedbaar inkomen. Deze pakketten worden
wekelijks verstrekt.
13 november: Zending (Kerk in Actie)
In de Golfstaten groeit de kerk door de
toestroom van arbeidsmigranten uit landen als
India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van
hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze
graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie
traint voorgangers in een methode waarbij
bijbelverhalen mondeling worden verteld en
men samen op zoek gaat naar de betekenis
ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten putten nieuwe moed uit deze
verhalen.

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

Bloemendienst
6 nov
13 nov
20 nov
27 nov

Fam. K. Prins
Fam. G.A.J. Plegt - Meijer Bruinehaar
Dhr. H.W. Ranter Tubbergen
Fam. Roelofs - Woudstra
Mevr. L. Scherphof - Grote

16 oktober: Protestantse Kerk (pastoraat)
Pastoraat is de hulp die we elkaar bieden om de
weg met God te gaan, in alle omstandigheden
van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak
ook buiten de muren van de kerk. Om
gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale
taken heeft de Protestantse Kerk trainingen
ontwikkeld en stelt zij materiaal beschikbaar ter
ondersteuning en inspiratie.
27 november: Kerstpakketten Oost-Europa
De werkgroep Oost-Europa (Vriezenveen) richt
zich op materiële en immateriële hulpverlening
aan instellingen in Roemenië, Hongarije en
Oekraïne. Geschonken kleding en goederen
worden daar voor een klein prijsje verkocht en
de opbrengst wordt vervolgens gebruikt als gift
om verschillende (zorg)instellingen en de
allerarmsten te helpen.

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: dinsdag 29 november 2022
Deadline Ringsproak: dinsdag 8 november 2022
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