Komende dienst in De Tabernakel
Zondag 22 april

Anders Vieren Dienst
Thema: De Waan van de Dag
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Koster
Mevr. Dieneke Dijkstra
Organist
Dhr. Cor van Leeuwen
Beameroperator Dhr. Abe Veeneman
BHV-er
Dhr. Bas Treffers
Collecten
1. Open Doors; 2. Kerk
Koffieschenken Mevr. Herder en fam. Ligt
Oppasdienst
Mevr. Marion Pol en Milan Koldenhof
De dienst live of later beluisteren? www.kerkomroep.nl
Vele kleintjes maken groot: bij de uitgang zending- en bloemenbusje.
.

Zondagsbrief
De Tabernakel
Jaargang 23 weeknr. 16

www.detabernakel.nl

15 april 2018

Dienst in De Tabernakel
Zondag 15 april – Misericordia Domini
10.00 uur
Ouderling
Diaken
Koster
Beameroperator
BHV-er
Organist
Collecten

Ds. Bert Heslinga
Mevr. Hanneke Ligt
Mevr. Willy Stevens
Dhr. Tonni Wijnhoud
Dhr. Wilco Langevoort
Mevr. Yolande Eggink
Dhr. Wop Kuipers
1. Diaconie (stille hulp); 2. Onderhoud

Thema van de dienst is: 'Waar komt het kwaad vandaan?'
Een lastige vraag die de christenen en in het bijzonder theologen
en filosofen al eeuwen bezighoudt; een actuele vraag bij alles wat
er gebeurt in onze wereld.

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.

Liederen
Voor de dienst 213:1 en 2
Psalm 33:1en 2
Klein Gloria
Lied 218:1,2 en 4
Lied 657:1 en 4
Lied 452 ELB
Lied 447:1 en 3
Lied 653:1,2 en 7
Lied 834
Lied 191:1 ELB
Slotlied Lied 146c:1 en 3
Lezingen: Micha 4:1-5 en I Johannes 1:1-7

Agenda
Meeleven met elkaar:
Op 11 april is Cornelis Johannes Scholder overleden op de leeftijd
van 63 jaar. Cor Scholder woonde op de Kievitstraat 40 en was getrouwd met Adrie Scholder-Hofmeijer en vader van Monique, Ilona en
Martijn. A.s. dinsdag is er een plechtigheid om 11.00 uur in het gebouw van Monuta aan de Dorpsstraat, waarna de begrafenis plaatsvindt op De Wanenk. A.s. maandag is er gelegenheid de familie te
condoleren van 19.00 uur tot 19.30 uur in het gebouw van Monuta.
We wensen de familie sterkte en Gods nabijheid deze week.
Op 6 april is Pieternella Willemina Vera Nammensma-Janse de
Jonge overleden op de leeftijd van 86 jaar. Ella Nammensma woonde
op Brunholdplaats 78. Afgelopen woensdag 11 april was de dankdienst voor haar leven in De Tabernakel, waarna de begrafenis
plaatsvond op De Wanenk. We wensen haar kinderen en kleinkinderen en familie en vrienden Gods nabijheid toe bij het verwerken van
haar overlijden.
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. T. Elzen en fam. Bremer.
Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag naar Dieneke Dijkstra, Julianalaan 55, als
dank van de gemeente, voor de organisatie van de schoonmaak van
de kerk.
Wilt u de bloemen bij haar thuis bezorgen, neem dan contact op met
de ouderling?

Ma. 16-04 19.30 uur
DI. 17-04 20.00 uur
Do. 19-04 16.00 uur
20.00 uur
Zo. 22-04 14.00 uur
Ma. 09-05 09.00 uur
Do. 24-05 - ma. 28-05

Gezamenlijke kerkenraadsvergadering in
De Tabernakel
Kring jonge gezinnen bij Jolien van der Beek
Dienst in de Speulbrink door W. Bomhof
GGG bij Jacqueline Treffers
Fifa toernooi
Inleveren kopy Kerkklank
Oud papier container

Collectebestemming: “Stille Hulp”
Regelmatig komen er bij de diaconie vragen binnen om financiële
hulp en ondersteuning. Dat er in deze tijd geldproblemen zijn in sommige gezinnen is bij velen wel bekend. Ook andere hulpvragen komen bij de diaconie terecht. Om ook daadwerkelijk wat te kunnen
doen wordt uw bijdrage hiervoor gevraagd. Aan deze hulp wordt nooit
enige ruchtbaarheid gegeven, vandaar ook de benaming “Stille Hulp”.
Om recht te doen en goed te handelen wordt goed gekeken naar de
behoefte. Deze collecte wordt van harte aanbevolen door de diaconie! U kunt ook uw gift overmaken op rekening van de diaconie.
Kerkdienst in de Speulbrink
Donderdag 19 april is er om 16.00 uur een kerkdienst in de Huiskamer van de Speulbrink met als voorganger de heer 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.

