Komende dienst in De Tabernakel, 21 mei, Rogate
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Collecten
1. Kerkradio, 2. Kerk
Organist
Dhr. Hans Snellenberg
Koster
Dhr. Wolbert van Dronkelaar
Beameroperator
Dhr. Dick Visch
BHV-er
Dhr. Dick Markvoort
Koffieschenken
Fam. Van der Zee en fam. Verstoep/ Smink
Oppasdienst
Mevr. Kathelyne Wolf en Laura Groeneveld
De dienst live of later beluisteren? www.kerkomroep.nl
Vele kleintjes maken groot: bij de uitgang zending- en bloemenbusje.
Benoeming ambtsdragers
Door de verhuizing naar elders van dhr. E.A.P (Ed) Ellermeijer en dhr.
J.D. (Dirk) Speelman, ontstonden er twee vacatures: 1x diaken en 1x
pastoraal ouderling.
De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat zij in haar vergadering van 8 mei 2017 heeft benoemd tot pastoraal ouderling mw. W.
(Wil) Koudstaal-Schuur en tot diaken mw. E.G. (Liesbeth) Plat-Kok.
Volgens de kerkorde kunnen gemeenteleden tegen deze benoemingen bezwaar indienen. Dit moet dan schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend vóór 28 mei 2017 worden ingediend bij ondergetekende.
De bevestiging zal plaatsvinden in de morgendienst van zondag 4 juni
2017. Namens de kerkenraad, Hanneke Ligt, secretaris

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

Protestantse Gemeente, Gereformeerde Kerk Vaassen
Redactieadres mei: Bas Treffers  06 20511858
 zondagsbrief@detabernakel.nl
Kopij graag aanleveren vóór vrijdag 16.00 uur.
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Dienst in De Tabernakel, 5e zondag van Pasen; Cantate
14 mei
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Ouderling
Mevr. Hanneke Ligt
Diaken
Mevr. Ger van Diepen
Organist
Dhr. Wop Kuipers
Koster
Dhr. Dick Markvoort
BHV-er
Mevr. Linda Bouwmeester
Beameroperator Dhr. Wilco Langevoort
Collecten
1.Ouderen uitstapje, 2. Onderhoud
Thema ‘De ogen geopend’ Op deze Moederdag lezen we over de
bekering van Saulus (die Paulus gaat heten) onderweg naar Damascus. Van vervolger wordt hij getuige. De vraag die we onszelf
mogen stellen is of wij ook zo'n ommekeer hebben meegemaakt.
De meesten van ons niet. Toch mogen onze ogen ook opengaan.

Liederen:
Voor de dienst Lied 215:1, 4, 7
Psalm 139:1, 2
Klein Gloria
Lied 910:1,2,3
Lied 8b:1,3,4,5
Lied 887
Lied 905:1, 3, 4
Lied 422
Slotlied 425
Lezingen:
Psalm 139:1-12
Handelingen 9:1-10, 17-20

Meeleven met elkaar:
Willeke van der Kwast (Dorpsstraat 63) heeft te horen gekregen dat
zij baarmoederkanker heeft. Er komen nog onderzoeken, maar het is
al zeker dat ze geopereerd zal worden in het AMC in Amsterdam. Het
is een grote schok voor Willeke zelf, voor Hermen en Ilse. We wensen
hen sterkte en Gods zegen in de weken die komen.

Agenda
Di. 16-05
Do. 18-05

14.00 uur

Vr. 19-05
Ma. 05-06
Do. 22 06 – 24.06

Henny Beekman (Veldeksterweg 52) is, als het goed is weer op een
gewone verpleegafdeling in de hoop dat haar situatie nu stabiel blijft.
Er is onzekerheid en zorg. We bidden haar Gods zegen toe.
Allen die zorgen hebben wensen we alle goeds en Gods nabijheid toe.
Bloemen
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar Femkje
Volkers, Oude Zwolseweg 203, Wenum.
(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. De Bruijn en Mevr. Paula van Drie

GGG bij Cees en Wijnie van Veelen
GGG bij ds. Bert Heslinga,
Berkenoord 61
Lichter leven plus, De Tabernakel
Inleveren kopij Kerkklank uiterlijk
09.00 uur
Oud papiercontainer bij De Tabernakel

Diaconale collecte; Ouderen uitstapje
Jaarlijks wordt er een uitstapje georganiseerd voor onze oudere gemeenteleden. Het wordt verzorgd door de diaconie en is voor velen
een belevenis en een leuke dag om naar uit te kijken. Om dat ook
financieel mogelijk te maken is deze diaconale collecte daarvoor bestemd. De datum van het uitstapje is vastgesteld op 7 juli. De ouderen die ervoor in aanmerking komen krijgen ruim van tevoren een
uitnodiging. Meer informatie hierover komt in Kerkklank dat half juni
verschijnt.
Kerkdienst in de Speulbrink
Donderdag 18 mei is er om 16.00 uur een kerkdienst in de Huiskamer
van de Speulbrink met als voorganger ds. Bert Heslinga.
Na de dienst drinken we een kopje koffie met elkaar. Naast de bewoners van de Speulbrink en de bewoners van de zorgappartementen,
zijn familie en vrienden ook van harte welkom.
Jeugdkerk 14 mei
Er is vandaag jeugdkerk in De Rank, aanvang 10.00 uur
Kidsclub 17 mei
Woensdag 17 mei is er weer een Kidsclub. Het is in De Tabernakel
van 14:00 tot 15:30 uur. Voor alle kinderen die op de basisschool
zitten! Je hoeft dus niet kerkelijk of christelijk te zijn, iedereen is welkom.

