WEERSELO
Predikant: ds. H.C. Dikker Hupkes
Het Stift 4
0541-661229 / 06-45392964
7595LE Weerselo dominee@stiftsgemeente.nl
Zomer: verder in Marcus (2)
Ondertussen is het volop zomer. De eindexamens zijn afgerond en bijna
iedereen is geslaagd! In onze kerkdiensten zien we al weer nieuwe gezichten
van vroege vakantiegangers. De seizoenen volgen
elkaar op en ook in de lezingen zien we teksten
voorbij komen die we zullen herkennen.
De komende weken staan voor wat betreft de
evangelielezing vooral Marcus 6 en 7 op het
rooster: Jezus gaat naar de synagoge in Nazareth
(waar ze niet blij met hem zijn); de uitzending van
de twaalf leerlingen; het eerste teken van de
broden; Jezus loopt over het water; discussie met
farizeeën over rein en onrein. Allemaal verhalen
die u wel enigszins bekend in de oren zullen klinken, maar die uitgelegd en
op ons eigen leven betrokken altijd weer inspiratie bieden.
Dienst
Evangelielezing* Voorganger
zo 1 juli
(nog onbekend)
ds. H.C. Dikker Hupkes
2e van de zomer
afscheidsdienst
zo 8 juli
Marcus 6:1-6
ds. G.S. Bunjes-van der Lee
e
3 van de zomer
zo 15 juli
Marcus 6:6b-13
ds. F.A. Wiersma
4e van de zomer
zo 22 juli
Marcus 6:30-44
ds. J. Bekhof
5e van de zomer
zo 29 juli
Marcus 6:45-52
ds. J. Meijer
6e van de zomer
zo 5 augustus
Marcus 7:1-23
ds. G.S. Bunjes-van der Lee
7e van de zomer
* onder voorbehoud; de voorganger kan er voor kiezen van het leesrooster
af te wijken.

U I T N O D I G I N G – Afscheidsdienst ds. Henk Dikker Hupkes
Stiftskerk Weerselo, zondag 1 juli 2018, 10.00 uur
Dominee H.C. (Henk) Dikker Hupkes neemt na ruim zes jaar afscheid als
predikant van de Protestantse Stiftsgemeente Weerselo vanwege het
bereiken van zijn 70-jarige leeftijd in augustus 2018.
De kerkenraad nodigt alle leden
en andere betrokkenen bij de
Stiftsgemeente van harte uit om
aanwezig te zijn bij de dienst
waarin we met dankbaarheid
afscheid van hem willen nemen.
Deze dienst, waarin dominee
Henk Dikker Hupkes zelf zal
voorgaan, vindt plaats op zondag
1 juli 2018 om 10.00 uur in de
Stiftskerk te Weerselo.
Na de dienst is er een afscheidsreceptie in de Stiftsschool. Hier is het
mogelijk persoonlijk afscheid te nemen van dominee Henk Dikker Hupkes
en zijn vrouw Laura. Wilt u hem toespreken (max. 2 minuten), wilt u dit dan
s.v.p. ruim tevoren aangeven via info@stiftsgemeente.nl, of rechtstreeks bij
scriba Diny Bolk. Wij hopen u op 1 juli 2018 te mogen verwelkomen.
Namens de kerkenraad, Marjan van Galen, voorzitter kerkenraad.
Uit de Pastorie
We hebben binnen de gemeente een aantal langdurig zieken, die we – ook al
in verband met de nieuwe wet op de privacy – niet
iedere keer willen noemen. Van sommige actuele
bijzonderheden zal soms voor aanvang van de
kerkdienst mededeling worden gedaan. In onze
gedachten en gebeden zijn we bij al degenen die
door ouderdom of ziekte aan huis gekluisterd zijn.
We hebben ook blij nieuws: op 11 juni jl. is geboren Elske, dochter
van Björn en Ingrid Welman-Berends, zusje van Guus, Jurjen en
Floris. Moeder en kind maken het goed, evenals vader en zonen het hele gezin is blij met Elske, en wij met hen.
In de eerste week van juli ben ik nog gewoon werkzaam op het Stift en
omstreken. In de tweede week ben ik afwezig. Daarna zal ik nog een paar
laatste bezoekjes afleggen en daarnaast opruimen en inpakken. Op dinsdag
24 juli rijdt de verhuiswagen voor en komt en na zes jaar en vier maanden
een eind aan mijn Weerselose periode. Ik zal jullie missen. Henk DH.

Overdracht van werkzaamheden
Er zal de komende maanden niet zoveel veranderen door mijn vertrek. De
zondagse diensten gaan sowieso gewoon door; het preekrooster tot 2019
staat al vast. De zomervakantieperiode is meestal toch erg rustig.
Met ds. G.S. Bunjes-van der Lee uit Borne, lid van onze gemeente, zijn
afspraken gemaakt over enkele werkzaamheden, zoals diensten in Sint Jozef
en extra pastoraat.
• Gevallen van ernstige ziekte en overlijden graag doorgeven aan scriba Diny
Bolk, zie voor adresgegevens de achterzijde van deze Ringsproak. Zij geeft
het door aan mensen van het pastoraal team en aan dominee Bunjes.
• Zolang er nog geen nieuwe predikant is, mag ds. Henk Dikker Hupkes ook
gevraagd worden voor afscheidsdiensten; dit geldt met name voor degenen
met wie hij hier afspraken over heeft gemaakt. Zijn adresgegevens in
Amersfoort zijn bekend bij de kerkenraad.
• Films in de Stiftsschool – Ook het afgelopen seizoen was met een
gemiddeld aantal bezoekers van bijna 28 per avond weer succesvol. Een
nieuw programma (2018-2019) is in de maak. Henk Procee en Timon
Meynen hebben zich bereid verklaard het filmhuis voort te zetten, voorlopig
voor een jaar. Technische ondersteuning zal verleend worden door Anne
Jonker en Joost Leeuw. Een team van gastvrouwen zal zorgdragen voor
koffie en andere drankjes op de avonden.
• De gespreksgroep op woensdagavond (afgelopen jaar ‘Decaloog – Bijbel
en beeld’) gaat na de zomer door met het gezamenlijk lezen en bespreken
van het boekje ‘Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie’
van de journalist en auteur Yvonne Zonderop. Contactpersonen: José Bliek
en Tijmen van Genderen. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
• De open gespreksgroep ‘Op weg naar de zondag’ stopt in zijn huidige
vorm. Met de nieuwe predikant zal t.z.t. overlegd worden over een eventuele
herstart, mogelijk in een andere vorm.
• De bijzondere concerten i.s.m. Iassen Raykov en La Colombe gaan door.
De werkgroep Vocale Geestelijke Muziek op het Stift wordt mogelijk
omgezet in een stichting. Hierin hebben zitting Ria Huijser, Anneke Nauta,
Karin Bonnes en een vertegenwoordiger van La Colombe. Eventuele
plannen zullen alleen doorgaan als de kerkenraad er mee instemt.
• Meditatief wandelen in NO-Twente, drie jaar geleden op het Stift gestart
onder het motto ‘Wij lopen de kerk uit’ heeft zijn bestaansrecht wel bewezen
met iedere keer meer dan 30 deelnemers. Vanuit de Stiftskerk blijft Marjan
van Galen contactpersoon. Ook onze consulent ds. Annerie Snier is hierbij
betrokken. Plannen zijn gemaakt tot zomer 2019. (HDH)

Seniorenuitje en vrijwilligersavond
Op donderdag 14 jl. hadden we ons
jaarlijks seniorenuitje, dit keer in
Deurningen. ’s Middags werden we eerst
ontvangen bij kaasmakerij Kaamps, waar
we na koffie en uitleg een rondleiding
kregen. Aan het eind van de middag
werden we hartelijk ontvangen op het erf van Anne en Hermine JonkerBosscha in de buurtschap Gammelke. Hier kregen we een zelf bereide
barbecue-maaltijd, met groente en salade; we lieten het ons smaken.
’s Avonds was op hetzelfde erf de ontvangst in het kader van de
vrijwilligersavond van de Stiftsgemeente. Een gezellige bijeenkomst die ons
de kans bood om met deze of gene nog eens even te spreken. Een goed
initiatief dat navolging verdient.
Avondwandeling vanuit het Stift met de film ‘Compostella’
Thema: Pelgrimeren – op weg naar jezelf
Op woensdagavond 4 juli, 18.30 uur, vindt opnieuw een meditatieve
wandeling plaats vanuit het Stift. Dit keer is het een korte rondwandeling
rond de Stiftskerk van ongeveer 5 km met onderweg een kort stiltemoment.
Bij terugkomst wordt in de Stiftsschool de film ‘Compostella’ uit 2015
vertoond, waarin de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella centraal
staat. Wandeling en film staan in het teken van het thema pelgrimeren.
Vóór 20.00 uur zijn de avondpelgrims weer terug op het
Stift, waar in de Stiftsschool de koffie klaar staat. Na een
korte inleiding start de bijzondere documentaire
‘Compostella’ van Freddy Mouchard. Gedurende drie jaar
volgde deze cineast pelgrims op hun route naar Santiago
de Compostella. De beleving is voor iedereen
verschillend, maar iedere pelgrim loopt tegen zijn of haar
fysieke grenzen op, ongeacht leeftijd, achtergrond of
geloofsovertuiging. De film duurt anderhalf uur.
Praktisch – Woensdag 4 juli 2018, van 18.30 tot circa
22.15 uur. Parkeren op de Parkeerplaats aan de Stiftstraat.
Vrijwillige bijdrage na afloop. In verband met de voorbereiding en de
beperkte plaatsruimte in de school is het noodzakelijk dat deelnemers zich
tevoren opgeven bij Marjan van Galen, tel. 074 3494256, e-mail
vangalenmarjan@gmail.com.
Volgende wandeling – za 13 oktober 2018, 9.30 uur, vanuit Protestantse
kerk Ootmarsum, thema ‘loslaten’, afstand 12 km.

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge
Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de
naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook
u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje,
lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten,
postzegels en oud geld in te leveren in de kerk bij de diakenen of ZWOleden. Wat kunt u nog meer doen?
• Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners
te verzamelen.
• Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van
ansichtkaarten.
• Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is
een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere
kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen
verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
• Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van
Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten
en vormen.
Het is echt de moeite waard; in 2017 was de landelijke opbrengst € 31.533,--.
Wilt u hier meer over weten? Kijk op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties
en kijk eens op www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie.
→ Uw postzegels, kaarten, mobieltjes e.d. kunt u in de melkbus in de hal van
de Stiftsschool doen of inleveren bij de ZWO- leden of de diakenen.
Actie Kerkbalans – herinnering
De kerkrentmeesters laten weten dat de resultaten van de
Actie Kerkbalans niet tegenvallen. Maar niet iedereen heeft
het antwoordformulier ingevuld (was ook niet verplicht),
dus blijft er onzekerheid. Daarom deze herinnering: geef ruimhartig a.u.b.
Berichten van de kerkenraad
• Van PG Ootmarsum is bericht van instemming ontvangen voor het plan
gezamenlijk een predikant te beroepen.
• De Werkgemeenschap Almelo, een vergadering van alle PKN-pastores in
de voormalige classis, heeft de voordracht van ds. Annerie Snier als
consulent voor PG Weerselo goedgekeurd.
• De restauratie van de Stiftstoren heeft enige vertraging opgelopen, maar de
aannemer heeft beloofd dat alles vóór de bouwvak zal zijn afgerond.

• Op de vergadering van de kerkenraad van 19 juni is het beleidsplan 20182022 ‘De lofzang gaande houden’ vastgesteld, met een paar kleine
wijzigingen zoals toegezegd tijdens het gemeenteberaad van 3 juni.
• Ook is mede op grond van dat beraad de profielschets voor een nieuwe
predikant iets aangepast. Toegevoegd is de zin “…verwachten we
aansprekende initiatieven, mogelijk ook ten aanzien van vieringen, die ertoe
kunnen leiden dat belangstellenden ‘van buiten’ zich aangetrokken voelen
tot de Stiftskerk”.
• Geprobeerd zal worden zo snel mogelijk samen met Ootmarsum te komen
tot een tijdsplanning, zodat het beroepingsproces geen nodeloze vertraging
hoeft op te lopen.

