Komende dienst in De Tabernakel
zondag 23 juli
10.00 uur
Ds. L.J.G. IJkel
Collecten
1. Kerk in Actie Buitenland 2. Kerk
Koster
Dhr. Tonni Wijnhoud
Organist
Dhr. Maarten Westenberg
Beameroperator
Dhr. Dick Visch
BHV-er
Mevr. Gerda van de Bunt
Koffieschenken
Mevr. Herder en mevr. Tonen
Oppasdienst
Dames Anneloes Dijkstra en Lieke
De dienst live of later beluisteren? www.kerkomroep.nl
Vele kleintjes maken groot: bij de uitgang zending- en bloemenbusje.
Meet en Eat Tour 2017
Activiteit in het Startweekend van De Tabernakel en de Dorpskerk.
Op zaterdag 16 september dineren bij andere gemeenteleden en zelf
gasten ontvangen.
Zie artikel in Kerkklank en de flyer die vorige week is uitgedeeld.
Het is de bedoeling dat groepjes van 3 à 4 mensen het voorgerecht bij
andere gemeenteleden thuis gaan eten. Na ongeveer 45 minuten
gaan ze naar het volgende adres, waar ze het hoofdgerecht voorgeschoteld krijgen. Na het hoofdgerecht, van 60 minuten, gaat het
groepje weer op weg naar het volgende adres voor het nagerecht van
45 minuten. Zo heb je een gezellige zaterdagavond vol ontmoetingen
en een diner op diverse locaties.
Aanmelden door de flyer in de speciale doos te deponeren of via email meeteneatvaassen@hotmail.com

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

Protestantse Gemeente, Gereformeerde Kerk Vaassen
Redactieadres juli: Jan Piet Huijssoon
06 25017317
zondagsbrief@detabernakel.nl
Kopij graag aanleveren vóór vrijdag 16.00 uur.
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Dienst in De Tabernakel
16 juli
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Ouderling
Mevr. Hanneke Ligt
Diaken
Mevr. Liesbeth Plat
Organist
Dhr. Hans Snellenberg
Koster
Dhr. Johan v.d. Wal
Beameroperator Wilco Langevoort
BHV-er
Mevr. Gerda van de Bunt
Collecten
1. Citypastoraat 2. Kerk

Thema: 'In goede aarde vallen’
We lezen de gelijkenis van de zaaier en denken na over de zaaier
zelf (Jezus) en de aarde (wij). Wat komt er terecht van het zaad van
het Koninkrijk?
Liederen
Voor de dienst lied 221: 1, 2
Lied 150a: 1, 2, 4 - Klein Gloria
Lied 985: 1, 2
Lied 316: 1, 4
Lied 923
Lied 764: 1, 2, 3, 6
Lied 625
Slotlied lied 425
Lezing
1e Lezing Mattheus 13:1-13
2e lezing Mattheus 13:18-23

Meeleven met elkaar
Willeke van der Kwast (Dorpstraat 63) is al een eind op weg met de
bestralingen. Na een pauze komt de chemokuur er dan achteraan. We
wensen haar en haar gezin veel moed en kracht in de tijd die komt.

Agenda
Do. 20-07 16.00 uur Dienst in de Speulbrink met ds. C.M. v.d. Leek
Ma. 28-08 09.00 uur Inleveren Kopij Kerkklank
Do. 31-08 – 02-09
Oud papiercontainer bij De Tabernakel

Onze ouderen in de Speulbrink en de aanleunwoningen wensen we
een goede zomer: niet te warm en af en toe een verkoelend bezoekje.
Uit het oog betekent niet uit het hart.

Diaconale collecte - Stichting Citypastoraat
Het doel van de Stichting Citypastoraat is om als gezamenlijke kerken
op een praktische wijze aanwezig te zijn in de binnenstad van Apeldoorn. Concreet openbaart zich dit door middel van het inloophuis ‘De
Herberg', waar iedereen die daaraan behoefte heeft, welkom is. Dit
kan gelegen zijn in de behoefte aan ontmoeting met anderen, aan
rust en bezinning, aan aandacht en/of hulp op levensbeschouwelijk of
maatschappelijk gebied, maar ook gewoon aan het drinken van een
kopje koffie of thee in het gezelschap van anderen.
U kunt uw steun geven tijdens de collecte of maak uw gift over naar
de Diaconie Gereformeerde Kerk bankrekening
NL54INGB001517583 o.v.v. Stichting Citypastoraat.

Vakantie predikant
Vanaf maandag 17 juli – 13 augustus heeft ds. Bert Heslinga vakantie.
Indien nodig is er pastorale bijstand mogelijk van een predikant. Hiervoor contact opnemen met zr. Wil Koudstaal, secretaris van de Taakgroep pastoraat of de wijkouderling.
Bloemen
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar br. Evert
van Dam, Koekampstede 9. Hij loopt al wekenlang met een arm in
een mitella, omdat de schouder uit de kom was geraakt. We wensen
hem een goed en voorspoedig herstel. (Wilt u de bloemen wegbrengen, 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?
Volgende week is er wel kinderdienst - een groep voor alle leeftijden
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. Meijndert en fam. Ligt.
Gasten
Van harte welkom in onze kerk! We hopen dat u een goede dienst
ervaart en met ons na afloop een kopje thee/koffie drinkt. We vinden
het fijn als u ons gastenboek achter in de kerk tekent. Daarin vindt u
een blad met gegevens over onze gemeente. U mag dat meenemen.

Kerkdienst in de Speulbrink
Donderdag 20 juli a.s. is er om 16.00 uur een kerkdienst in de Huiskamer van de Speulbrink met als voorganger ds. C.M. van der LeekVosmeer. 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.
Zomerzangavond
Afgelopen woensdag hebben we in de Dorpskerk met zo’n 100 mensen lofzangen tot onze Heer gezongen. De begeleiding op het orgel
was van Peter Witteveen.
Op tijd kwamen we er achter om de kerkradio aan te zetten.
Daardoor is het mogelijk voor degene die niet aanwezig waren alsnog
de samenzang te beluisteren.
Op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11453 kun je hem vinden.
De volgende zomerzang is op 26 juli in Epe en op 9 augustus weer in
de Dorpskerk.
Evangelisatie Commissie

