Komende diensten in De Tabernakel
Zondag 18 juni
10.00 uur
Ds. J. Mak, Harderwijk
Collecten
1. St. Kontanoo, 2. Jeugd
Organist
Dhr. Hans Snellenberg
Koster
Dhr. Johan van der Wal
Beameroperator
Dhr. Dick Visch
BHV-er
Mevr. Linda Bouwmeester
Koffieschenken
Mevr. Meijndert en mevr. Herder
Oppasdienst
Kathelyne Wolf en Jael van Drie
Gezamenlijke avonddienst
19.00 uur
Ds. G.J. Röben, Heerde
Collecten
1. St. Kontanoo, 2. Jeugd
Organist
Dhr. Hans Snellenberg
Koster
Dhr. Johan van der Wal
Beameroperator
Dhr. Dick Visch
BHV-er
Mevr. Yolanda Eggink
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Dienst in De Tabernakel, Avondmaal
11 juni, Trinitatis
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Ouderling
Mevr. Jacqueline Treffers
Diaken
Dhr. Gerard Hardeman
Organist
Dhr. Wop Kuipers
Koster
Dhr. Tonni Wijnhoud
BHV-er
Dhr. Dick Markvoort
Beameroperator Dhr. Wilco Langevoort
Collecten
1. Kerk, 2. KinA - Werelddiaconaat

De dienst live of later beluisteren? www.kerkomroep.nl
Vele kleintjes maken groot: bij de uitgang zending- en bloemenbusje.
Op deze zondag van de drie-eenheid vieren we het Avondmaal en
we denken na over hoe God aanwezig is, in Woord en Brood en
Wijn. Is God ook aanwezig in ons leven van elke dag?

Contact
Nieuw in onze kerk? Interesse voor onze activiteiten door de week?
Bel of mail: ds. Bert Heslinga:
 06-46458207,  bheslinga@hetnet.nl

Protestantse Gemeente, Gereformeerde Kerk Vaassen
Redactieadres juni: Alice Veeneman  055 312 213 2
 zondagsbrief@detabernakel.nl
Kopij graag aanleveren vóór vrijdag 16.00 uur.

Liederen:
Psalm 33:1,7 + Klein Gloria
Lied 705:1,2
Lied 425 ELB
Lied 706:1,3,4
Lied 910:1-3
Lied 405:4
Lied 377:1,2,4
Bless the Lord / Prijs de Heer
Slotlied Lied 704
Lezing:
Johannes 3:1-17

Meeleven met elkaar:
Willeke van der Kwast (Dorpsstraat 63) is inmiddels weer thuis na
een zware operatie in het AMC in Amsterdam. Ze mag nu herstellen
en dan wachten op de vervolgbehandelingen.
Orlando Ouwens (Laan van Fasna 87) heeft het vorige weekend een
motorongeluk gehad. Daarbij heeft hij een wervel gebroken. Na een
operatie hopen we dat hij de komende week weer naar huis kan.
Adres: Isalaziekenhuis Zwolle, afd. V2.4a kamer 39.
Al onze zieken en ook zij aan huis gebonden zijn wensen we Gods
nabijheid en moed om te leven.
Bloemen
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar zr. en br.
Hennie en Haje Ypenga in de Loohof, Kon. Lodewijklaan 2, K 213,
Apeldoorn. Zij vierden op 6 juni hun 60-jarig huwelijk.
(Wilt u de bloemen bij haar afgeven, neem dan contact op met de
dienstdoende ouderling.)
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 mevr. van der Meer.

Agenda
Di. 13-06
Wo. 14-06
Ma. 03-07

20.00 uur

Do. 31-08 – 02-09

Afsluitende bijeenkomst Gemeente
Groeigroep bij Anja van der Beek
Taakgroep Beheer, De Tabernakel
Inleveren kopij Kerkklank uiterlijk
09.00 uur
Oud papiercontainer bij De Tabernakel

Kerkdienst in de Speulbrink
Donderdag 15 juni a.s. is er om 16.00 uur een kerkdienst in de Huiskamer van de Speulbrink met als voorganger Ds. W. Bomhof.
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.
Diaconale collecte; St. Kantaanoo
De diaconie heeft dit project uitgezocht in het kader van Interactief.
Kantaanoo is een woord uit het Mandinka, gesproken in delen van
Gambia en betekent Blijdschap. De stichting zet deze blijdschap in
voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Afrika, zodat
de kinderen, net zoals de kinderen in Nederland, kans maken op een
betere toekomst. De diaconie collecteert regelmatig voor dit project.
Samen met de kinderdienst proberen wij geld in te zamelen voor bijvoorbeeld: leerkracht (1000,- p/jaar; kinderen (100,- om een jaar naar
school te gaan); schooluniformen; leermiddelen; uitbreiding school
(bv. toilet!); eten op school. Eind 2017 gaan we met de gezamenlijke
diaconieën een nieuw meerjarig project vaststellen. Tot die tijd zullen
we nog een aantal malen voor het goed werk van Stichting Kantaanoo collecteren U kunt uw steun geven tijdens de collecte of maak uw
gift over naar de Diaconie Gereformeerde Kerk Vaassen, bankrekening: NL54 INGB 0001 5175 83 o.v.v. Stichting Kantaanoo.

