SEPTEMBER 2022

GEMEENTEBRIEF
Protestantse gemeente Tubbergen

Startzondag

Alpha-cursus

Op zondag 11 september organiseren de
protestantse kerken van noordoost Twente weer
een kerkdienst in de openlucht. Het thema is dit
jaar: ‘Heel de aarde’. Dat heeft een dubbele
betekenis: ‘de hele aarde’ (een omschrijving) en
‘maak de aarde heel’ (een opdracht).

In september begint in onze gemeente een cursus
kennismaking christelijke geloof, bedoeld voor
volwassen belangstellenden, al dan niet lid van een
kerk. Deze cursus is ook wel bekend onder de naam
Alpha. Wereldwijd volgden al ruim 25 miljoen
mensen een Alpha-cursus.
Op Alpha ontdek je de basis van het christelijk
geloof op een laagdrempelige manier door samen
na te denken over allerlei inspirerende
onderwerpen. Iedereen mag komen met zijn eigen
meningen, vragen en gedachten. Je ontdekt altijd
iets nieuws!
Elke bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen. We
beginnen met een maaltijd. Het moment om elkaar
op een ontspannen wijze te ontmoeten. Na de
maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal
over een van de onderwerpen. Daarna is er alle
ruimte om je vragen en gedachten te delen in een
open gesprek.
Er zijn in het najaar vier avonden gepland. De locatie
is De Delle. De avonden zijn: 22 september,
13 oktober, 3 november en 24 november.
Iedere bijeenkomst duurt van 18.00 tot 21.00 uur.
Heb je vragen? Wil je je opgeven? Neem dan
contact op met Hilde Luft-Feijer:
kerkinuitvoering@pkn-tubbergen.nl (06 - 15 20 08
72)

Naast de bijdragen vanuit de verschillende
gemeenten zal popkoor Ambiënte uit Geesteren
haar medewerking verlenen. Voor de kinderen is
er tijdens de dienst een eigen programma.
Vanaf 10.00 uur heten we u graag welkom in de
wei achter de kerk.
De viering begint om 10.30 uur. Na afloop is er
gelegenheid gezellig na te praten met een kopje
koffie en een broodje.
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Jarig in september
17 september 2022

Dhr. H.W. Ranter

Schultenhofweg 8

7651 NL Tubbergen

88 jaar
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Dienstrooster
Op de koffie in de kerk - 6, 13, 20, 27 september
Kerk Tubbergen - 10.00 uur

Zondag 4 september - 9.00 / 10.30 uur
ds. Esther Scheer-Weijenberg

Nog niet op de koffie geweest in de kerk? Dat kan
in september op de dinsdagochtenden van 10 tot
12 uur. Er zijn dan telkens twee vrijwilligers
aanwezig voor een praatje en een kopje koffie of
thee. Het is altijd gezellig! Van harte welkom!

Op deze morgen is er zowel dienst in Bruinehaar
als in Tubbergen. We vieren onze verbondenheid met God en elkaar in de maaltijd van de
Heer. In Tubbergen is er iemand aanwezig voor
de kinderoppas, tijdens de preek is dit
gezamenlijk met de kinderen in de
basisschoolleeftijd. Na afloop is er in Tubbergen
gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie, thee
of limonade.

Reisje 55+
ter Beek Reizen, 15 september - 13.00 uur
Waar we naartoe gaan blijft nog even een
verrassing, maar we hebben weer een
aantrekkelijk programma samengesteld. We
vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 20.00 uur
weer thuis. Opgave kan bij:
Janna Toenhake: 0546 - 62 11 73
Lies Smoes: 0546 - 34 23 17
Aan tafel in De Delle
De Delle, 16 september - 17.30 uur
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 aanmelden uiterlijk zondag 11
september bij:
Charlotte Prins 0546-62 41 06 of 06-57 66 41 04
Bertine Wessels 0546-62 28 12 of 06-41 75 9574
Bijbelse Biertjes
De Delle, 23 september - 20.30 uur
We proeven deze avond niet alleen aan het bier zelf,
maar ook aan de bijzondere Bijbelse namen die de
bieren dragen. Een goede aanleiding om met elkaar
in gesprek te raken. Vanaf 18 jaar.
Aanmelden kan bij ds. Esther Scheer-Weijenberg:
06-17 08 06 73
Gesprekskring
De Delle, 27 september - 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.
Opgave is niet nodig.

Zondag 11 september - 10.30 uur
Predikanten Kleine Ring
Zie pagina 1
Zondag 18 september - 10.00 uur
dhr. Sape Visser, Almelo
Op deze morgen is er dienst in Tubbergen. Er is
iemand aanwezig voor de opvang van de
allerkleinsten en de kinderen van de
nevendienst. Na afloop is iedereen welkom in
De Delle voor koffie, thee of limonade.
Zondag 25 september - 10.00 uur
ds. Ypke Hulstijn, Rijssen
Op deze morgen is er dienst in Tubbergen. Er is
iemand aanwezig voor de opvang van de
allerkleinsten en de kinderen van de
nevendienst. Na afloop is iedereen welkom in
De Delle voor koffie, thee of limonade.

Ontvangen giften (juli/augustus)
NN
€ 10,00
via mevr. H. Flims
mevr. H. € 10.00
via mevr. H. Flims
voor project jeugd: € 10,00

Bloemendienst
4 sep
11 sep
18 sep
25 sep
2 okt

Fam. J. Neurink-Winkel Bruinehaar
Fam. H.J. Hobbelt-Rosink Tubbergen
n.v.t.
Fam. H.J.M. Hulshof-Handlogten
Mevr. J. Kelder-Gommer
Fam. P. Klingeman - Peddemors
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Collecten Diaconie

Collecte Kerk

4 september: Myanmar (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.

Gezinnen in Myanmar waarvan gezinslid
gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Kerk in
Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen
met zorg, maar helpt ook bij het vinden van
werk. Daarnaast krijgen kerken en
gemeenschappen voorlichting over de
manier waarop zij mensen met een beperking
een volwaardige plek kunnen bieden en hen
kunnen ondersteunen.
11 september: Wensambulance Oost-NL

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

De stichting WensAmbulance heeft als doel de
laatste wensen van langdurig zieken en (pre)
terminale patiënten mogelijk te maken door
passend vervoer te bieden. Onder begeleiding
van vrijwilligers beleven deze mensen een
onvergetelijk moment waarbij ze in het
zonnetje worden gezet.
18 september: Zending (Kerk in Actie)
De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht
gekregen: van militair geweld naar een
dramatische economische crisis. Toch is het
herstel van kerken iets dat perspectief biedt. Als
de kerk er is, kan zij haar onmisbare taak in de
samenleving weer oppakken: hulp bieden aan
mensen, ongeacht hun afkomst of geloof,
Met een herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk
in Syrië op te bouwen.
25 september: Colombia (Kerk in Actie)
In 2016 werd er na een lange strijd een
vredesakkoord gesloten tussen de regering en
guerrillabeweging FARC. Vrouwen uit
verschillende kerken verenigden zich voor een
vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die
slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en
zetten zich in voor verzoening en
vredesopbouw. De helende kracht van
bijbelverhalen is hierbij een belangrijke
inspiratiebron.
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 27 september 2022
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