Komende dienst in De Tabernakel
Zondag 8 april
10.00 uur
Koster
Organist
Beameroperator
BHV-er
Collecten
Koffieschenken
Oppasdienst

Dhr. J. de Jong
Dhr. Johan v.d. Wal
Dhr. Maarten Westenberg
Dhr. Dick Visch
Dhr. Dick Markvoort
1. Vereniging Vluchtelingenwerk; 2. Kerk
Fam. Eggink en fam. van Diepen/Sikkens
Mevr. Lieke Brummel en mevr. Jasmijn van Vemde

De dienst live of later beluisteren? www.kerkomroep.nl

LAATSTE OPROEP VOOR DE GROTE SCHOONMAAK!!
In de laatste Kerkklank vindt u een oproep om u op te geven voor dé
grote schoonmaak van de Tabernakel op zaterdag 7 april.
Om dit schoonmaakfestijn mee te kunnen maken, vult u de opgavelijst
in die achter in de kerk ligt. Het gaat wel goed met de aanmeldingen
maar we komen nog 5 schoonmakers te kort. Geef u op want het beloofd een propere maar ook gezellige dag te worden.
En zeg nu eerlijk, wat is er fijner dan op zondag in een schone en
opgeruimde kerk “onder het gehoor” te gaan. Het gezegde van deze
week: “nieuwe bezems vegen schoon, maar oude bezems kennen
alle hoeken en gaten.” (m.a.w. leeftijd speelt geen rol……)
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Dieneke Dijkstra.

Contact
Nieuw of te gast in onze kerk? Interesse voor onze activiteiten?
Reageren naar aanleiding van de dienst?
Bel of mail: ds. Bert Heslinga:
 06-46458207,  predikant@detabernakel.nl of bheslinga@hetnet.nl

Protestantse Gemeente, Gereformeerde Kerk Vaassen
Redactieadres april: mevr. Alice Veeneman  055 31 22 132
 zondagsbrief@detabernakel.nl
Kopij graag aanleveren vóór vrijdag 16.00 uur.
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Dienst in De Tabernakel
Zondag 1 april – 1e Paasdag
10.00 uur
Ouderling
Diaken
Koster
Beameroperator
BHV-er
Organist
Collecten

Ds. Bert Heslinga
Dhr. Harry Bremer
Mevr. Liesbeth Plat
Dhr. Dick Markvoort
Dhr. Wilco Langevoort
Dhr. Dick Markvoort
Dhr. Maarten Westenberg
1. Township; 2. Kerk

Thema van de dienst is: Pasen is geen grap.
Liederen:
Voor de dienst
Lied 624:1,3
Lied 132 ELB 1,3
Opw 595
Opw 461
Lied 118 ELB 1,4
Wij Vieren Feest opw kids 232
Projectlied
Lied 617:1,2,3,19 orgel
Lied 642:1,2,4,8
617a HH Tienduizend redenen
Lezing:
Johannes 20:1-10

1 april 2018

Meeleven met elkaar:
Br. Joop van der Molen (Prins Clausstraat 17) krijgt de komende
week weer controles waaruit moet blijken hoe de behandeling van zijn
aandoening verder kan gaan.
Ook onze andere zieken wensen we moed en kracht en zegen.
Kinderdienst
A groep: voor de kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool
B groep: voor de kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool
Het is de bedoeling dat de kinderen ná de leiding, die eerst de kaarsen
haalt, de kerkzaal verlaten. Wilt u hen dus zolang in de bank houden?
Koffiedrinken
Na de morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie of thee te
drinken. Voor de kinderen is er limonade. De bediening is in handen
van fam. Plat en fam. Beekman.
PKN magazine Petrus
Het nieuwe gratis magazine Petrus vertelt hoe mensen in de kerk geloof, hoop en liefde vinden. Het tijdschrift komt vier keer per jaar uit en
wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk. Petrus vertelt kleine en
grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland. Verhalen over hoe samen kerkzijn mensen troost, hoop en
zin geeft. Hoe nieuwe initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken
voor nieuw elan zorgen. Hoe mensen soms twijfelen en toch blijven
zoeken. Hoe de kerk hulp biedt aan mensen in nood.
Op de leesplank, bij de ingang van de kerk liggen enkele exemplaren
ter inzage, ook zijn daar kaarten om u te abonneren. Abonneren kan
ook via deze link
https://www.protestantsekerk.nl/actueel/abonnementen/tijdschriften/nie
uw-ledenmagazine

Agenda
Di. 03-04 19.45 uur
Do. 05-04 16.00 uur
Ma. 09-04 09.00 uur
Do. 24-05 - Ma. 28-.05

GGG bij Jannie van Dijk
Dienst in De Speulbrink, Heilig Avonmaal
Inleveren kopij Kerkklank
Oud Papier Container

Collectebestemming: Township
Vanuit stichting ProCon, de christelijke basisscholen in Vaassen en
Epe, is er een project opgezet om een school in een township in ZuidAfrika te ondersteunen. Door het bieden van financiële, materiele en
immateriële hulp krijgen deze kinderen meer mogelijkheden om een
betere toekomst op te bouwen. De scholen hebben hiervoor actie
gevoerd en ook de diaconie wil hiervoor graag een collecte bestemmen.
Kerkdienst in de Speulbrink
Donderdag 5 april is er om 16.00 uur een kerkdienst in de Huiskamer
van de Speulbrink met als voorganger Ds. B. Heslinga Na de dienst
drinken we een kopje koffie.
Naast de bewoners van de Speulbrink en de bewoners van de zorgappartementen, zijn familie en vrienden ook van harte welkom.
Spaardoosjes voor "Bethania"
De opbrengst van de spaardoosjes is bestemd voor Moldavië (Bethania), het gezamenlijke meer jaren project van de Dorpskerk en de
Tabernakel. Het verzoek om de doosjes zo mogelijk tijdens de diensten rond Pasen weer in te leveren. Na zondag 8 april gaan we de
balans opmaken en zullen we tevens de mooist versierde doosjes
uitkiezen. De prijsjes worden later in april uitgedeeld.
LET WEL: als je mee wilt doen met de actie “mooist versierde spaardoosjes” lever dan uiterlijk 8 april je spaardoosje in en vergeet niet om
je naam op het doosje te vermelden.
Bij voorbaat onze hartelijke dank, de gezamenlijke diaconieën.
Inzameling voor de lokale Voedselbank groot succes!
Tijdens de collecten in de Dorpskerk en de Tabernakel en enkele
giften is een bedrag van bijna € 800,- bijeengebracht. Er in beide kerken ook goederen ingezameld. Daarbij gaat het om totaal 16 kratten.
Resultaten waar we als gemeenteleden trots op mogen zijn en waar
de Voedselbank weer veel gezinnen, die het moeilijk hebben, blij mee
kan maken.
Mede namens de Voedselbank, dank voor uw gulle gaven en we hopen als diaconieën in de week van 7 november 2018 (Dankdag voor
gewas & arbeid) wederom op uw steun te kunnen rekenen.

