Komende dienst in De Tabernakel
Zondag 25 maart, 6e zondag 40 dagen tijd, Palmarum
10.00 uur
Muziek
Koster
BHV-er
Beameroperator
Collecten
Koffieschenken
Oppasdienst

Ds. Bert Heslinga, Palmpasendienst
Dhr. Cor van Leeuwen en het huisorkest
Dhr. Johan v. d. Wal
Mevr. Linda Bouwmeester
Dhr. Henk Groeneveld
1. K.i.A. Noord-Oeganda; 2. Kerk
Fam. Stevens, mevr. L. Plat en mevr. J. van Dijk
Mevr. Jenneke Geerling en Elias Heijs

De dienst live of later beluisteren? www.kerkomroep.nl
Vele kleintjes maken groot: bij de uitgang zending- en bloemenbusje
Grote Schoonmaak
In de Kerkklank die deze week is verschenen vindt u een oproep om
u op te geven voor dé grote schoonmaak van de Tabernakel op zaterdag 7 april.
Om dit schoonmaakfestijn mee te kunnen maken, vult u de opgavelijst
in die achter in de kerk ligt. . Wees er snel bij want er is plaats voor
een beperkt aantal deelnemers.
Het gezegde van deze week: “Als de ragebol rust werkt de spin…”
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Dieneke Dijkstra.
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Dienst in De Tabernakel
Zondag 18 maart – 5e zondag van de 40 dagen tijd, Judica
Biddag gewas en arbeid
10.00 uur
Ds. L. IJkel
Ouderling
Dhr. Harry Bremer
Diaken
Mevr. Liesbeth Plat
Past. Medew.
Mevr. Liesbeth Koers
Koster / BHV-er Dhr. Dick Markvoort
Beameroperator Dhr. Wilco Langevoort
Organist
Dhr. Maarten Westenberg
Collecten
1. Voedselbank 2. Onderhoud

Liederen:
Aanvangslied Psalm 43: 1, 3
Lied 650: 1, 2, 3, 4
Projectlied – Kinderopwekking 96
Lied 274: 1, 2, 3
Psalm 85: 3
Lied 625: 1, 2, 3
Slotlied 982: 1, 2, 3

Contact
Nieuw of te gast in onze kerk? Interesse voor onze activiteiten?
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.

18 maart 2018

Lezingen:
1e lezing Jeremia 32: 1 – 15
2e Lezing Johannes 12: 20 – 26

Meeleven met elkaar:
Verschillende leden van onze gemeente herstellen van ziekte thuis of
zijn met behandelingen bezig. We wensen hen moed en kracht en
bovenal Gods zegen.
We mogen met elkaar meeleven en laten weten dat we met elkaar
verbonden zijn als de levende stenen van de gemeente.
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. Idema en fam. De Vries.
Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag naar dhr. van der Veen, Stationsstraat 33,
als groet van onze gemeente.
Wilt u de bloemen bij hem thuis brengen, neem dan contact op met de
ouderling.
Inzameling voedselbank
Vandaag 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
MessAge dienst vanavond 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
Zo. 18.03 09.30 uur
Di. 20.03 19.00 uur
Do. 22.03 - Ma. 26.03
Ma. 09.04 09.00 uur

Jeugdkerk, de Rank
Laatste keer catechesegroep ‘Connect’
Oud Papier Container
Inleveren Kerkklank

Collectebestemming Voedselbank
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Deze mensen houden maandelijks niet genoeg geld over
voor eten, kleding en andere basisbehoeften. Ook in de omgeving
van Vaassen zijn tientallen gezinnen afhankelijk van voedselhulp.
Voedselbank Vaassen Epe Heerde & omgeving steunt deze groep
door voedselpakketten te verstrekken samengesteld door vrijwilligers
uit gedoneerde middelen.
Paasontbijt zondag 1 april
Vanaf vandaag liggen de intekenlijsten voor het paasontbijt weer achter in de kerk. Op Paasochtend zijn om 8.00 uur de tafels gedekt in de
Rank. Iedereen is welkom op deze gezellige bijeenkomst. Na afloop
mag u een gift doen voor het gezamenlijk diaconaal project Bethania
in Moldavië. Het ontbijt is afgelopen voordat om 9.15 uur de samenzang op het Marktplein begint.
U kunt zich aanmelden via de lijsten in de kerk of tot en met 29 maart
bij Anneke van Lohuizen tel: 574841 of per mail:
annekevanlohuizen@outlook.com
Gedicht bij de dienst
Ik heb een ceder in mijn tuin geplant,
gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen.
Een binnenplaats, meesmuilt ge, sintels, schillen,
en schimmel die een blinde muur aanrandt,
er is geen boom, alleen een grauwe wand.
Hij is er, zeg ik, en mijn stem gaat trillen.
Ik heb een ceder in mijn tuin geplant,
gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen.
Ik wijs naar buiten, waar zijn ranke, prille
stam in het herfstlicht staat, onaangerand,
niet te benaderen voor noodlots grillen,
geen macht ter wereld kan het droombeeld drillen.
Ik heb een ceder in mijn tuin geplant.

