Komende dienst in De Tabernakel
Zondag 18 maart, 5e zondag 40 dagen tijd, Judica
10.00 uur
Koster / BHV-er
Organist
Beameroperator
Collecten
Koffieschenken
Oppasdienst

Ds. L. IJkel
Dhr. Dick Markvoort
Dhr. Maarten Westenberg
Dhr. Wilco Langevoort
1. Voedselbank; 2. Onderhoud
Fam. Idema en fam. De Vries
Mevr. Erna Jansen en Lotte Visser

De dienst live of later beluisteren? www.kerkomroep.nl
Vele kleintjes maken groot: bij de uitgang zending- en bloemenbusje
In de Kerkklank die a.s. week verschijnt vindt u een oproep om u op
te geven voor de grote schoonmaak van de Tabernakel op zaterdag
7 april.
Deze week is het motto: “Vele handen maken licht werk”
U kunt zich vanaf vandaag al opgeven om dit feest mee te maken, de
opgavelijst ligt achter in de kerk. Wees er snel bij want er is plaats
voor een beperkt aantal deelnemers.
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 maart: dhr. Bas Treffers  06 20511858
 zondagsbrief@detabernakel.nl
Kopij graag aanleveren vóór vrijdag 16.00 uur.
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Dienst in De Tabernakel
Zondag 11 maart – 4e zondag van de 40 dagen tijd, Laetare
10.00 uur
Ouderling
Diaken
Koster
Beameroperator
BHV-er
Organist
Collecten

Ds. Bert Heslinga
Mevr. Hanneke Ligt
Dhr. Ronald de Bruijn
Dhr. Jeen Bouma
Dhr. Loek van der Beek
Mevr. Gerda van de Bunt
Dhr. Cor van Leeuwen
1. KiA binnenlands diaconaat, 2. Kerk

Thema van de dienst: ‘Om nooit te vergeten’.
We horen woorden uit Jozua 4 en Johannes 6. Wat god doet, wat
Jezus doet is iets om nooit te vergeten. Of raakt het soms toch
wat op de achtergrond?
Liederen:
Voor de dienst Lied 221:1, 2
Psalm 136;1, 3, 4
Lied 304 ELB
Lied 867
Opwekking Kids 96
Lied 23c:1, 2, 5
Lied 383:1, 2, 3
Lied 968:1,2,5
Slotlied 461 uit Liedboek voor de kerken 1, 2, 3, 4, 7
Lezingen:
1 lezing Jozua 4:19-24
2e Lezing Johannes 6:4-15
e

Meeleven met elkaar
Anja van der Beek (Industrieweg 25) is geopereerd in het Gelreziekenhuis en moet het een aantal weken rustig aan doen. We wensen
haar een goed herstel toe.
Frank Goudbeek (Kortestede 2) is begonnen met bestralingen (totaal
5 weken) en we hopen dat de behandeling mag helpen om zijn ziekte
te bestrijden. We wensen hem uithoudingsvermogen en goede moed.
Ook anderen die thuis herstellen of medisch onder behandeling zijn
wensen we sterkte. We denken hierbij in het bijzonder aan Joop van
der Molen en Arie Bonhof.
Allen wensen we de nabijheid en zegen van God toe.
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 Mevr. Van der Meer en fam. Dijkstra.
Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag naar Jan Piet Huijssoon, Julianalaan 17,
als dank van de gemeente.
Wilt u de bloemen bezorgen. neem dan contact op met de ouderling.
Kerkdienst in de Speulbrink
Donderdag 15 maart a.s. is er om 16.00 uur een kerkdienst in de
Huiskamer van de Speulbrink met als voorganger ds. C.E. Lavooij. 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.
MessAge dienst 18 maart 19.00 uur Dorpskerk
Remco Hakkert en zijn band bieden samen met gospelkoor Sign uit
Epe een dienst vullend concept, waarin prachtige liederen voor onze
Koning centraal staan. De dienst bestaat uit het samen zingen van
mooie liederen, een overdenking en solo’s van Remco, schriftlezing en
gebed. Wees welkom!

Agenda
Ma. 12.03
Di. 13.03

19.30 uur Vergadering Federatieraad, De Tabernakel
Geen catechesegroep ‘Connect’
19,45 uur GGG, bij Jannie van Dijk
Do. 15.03 20.00 uur GGG, bij Nettie Tonen, Krugerstraat 102
Zo. 18.03 09.30 uur Jeugdkerk, de Rank
Ma. 09.04 09.00 uur Inleveren Kerkklank
Do. 22.03 - Ma. 26.03 Oud Papier Container
Collecte K.I.A.- binnenlands diaconaat
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal
en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen op de
loer. Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn. Een
huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de
dag kan breken. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het land.
Ook ondersteunt Kerk in Actie DAK (Door Aandacht Kracht), een
netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen
die even op adem willen komen. Met deze collecte ondersteunt u inloophuizen als plek waar mensen gezien en gehoord worden.
U kunt dit werk ook steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v.
Binnenlands diaconaat
Inzameling voedselbank 18 maart
Zondag 18 maart kunt u weer spullen meenemen naar de kerk voor
de voedselbank. Naast houdbare voedingsmiddelen is er ook behoefte aan zeep en schoonmaakmiddelen en producten voor persoonlijke verzorging. De diakenen zorgen ervoor dat er kratten
klaarstaan. Twee keer per jaar, met biddag en dankdag, wordt in de
Tabernakel en de Dorpskerk deze inzameling gehouden.
Een kans om daadwerkelijk voor de medemens dichtbij iets te doen.
Paasgroet Amnesty International
Vanuit de Protestantse kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook
dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland
en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. Vandaag worden in onze kerk de kaarten uitgedeeld.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker
als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Van harte aanbevolen.
Wilt u meer weten over de actie kijk dan op:
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie

