Komende diensten in De Tabernakel,
Donderdag 25 mei; Hemelvaart
09.00 uur
Ds. C.M. van der Leek-Vosmeer
Diaken
Mevr. Willy Stevens
Collecten
1.MAF Nederland, 2. Kerk
Organist
Dhr. Hans Snellenberg
Koster
Dhr. Wolbert van Dronkelaar
Beameroperator
Dhr. Robert van Drie
BHV-er
Dhr. Bas Treffers
Zondag 28 mei; 7e zondag van Pasen; Exaudi
10.00 uur
Collecten
Organist
Koster
Beameroperator
BHV-er
Koffieschenken
Oppasdienst

Ds. Janny Eldering-Schenkel
1. Stichting Er is hoop, Zwolle, 2. Kerk
Dhr. Maarten Westenberg
Dhr. Jeen Bouma
Mevr. Wilma van Dronkelaar
Mevr. Yolande Eggink
Fam. Langevoort en Mevr. Smit
Mevr. Anneloes en Lieke Dijkstra

De dienst live of later beluisteren? www.kerkomroep.nl
Vele kleintjes maken groot: bij de uitgang zending- en bloemenbusje.

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
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Dienst in De Tabernakel, 6e zondag van Pasen; Rogate
21 mei
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Ouderling
Mevr. Mirjam Verkerk
Diaken
Dhr. Ronald de Bruijn
Organist
Dhr. Hans Snellenberg
Koster
Dhr. Wolbert van Dronkelaar
BHV-er
Dhr. Dick Markvoort
Beameroperator Dhr. Dick Visch
Collecten
1. Kerkradio, 2. Kerk

Thema van de dienst ‘Mens naar Gods hart’
Liederen:
Lied voor de dienst 791:1, 3, 4
Lied 150a:1, 2, 4 + Klein Gloria
Lied 218:1, 2, 4
Lied 382 ELB 1, 3
Lied 421 ELB
Lied 834
Lied 723
Lied 1014
Slotlied 423
Lezingen:
1e lezing Psalm 51:1-17
2e lezing Handelingen 13:13-25

Meeleven met elkaar:
Zr. Truus Hoogeland (Brunholdplaats 219) komt naar verwachting
morgen weer thuis na een verblijf van een week in het ziekenhuis.
Henny Beekman (Veldeksterweg 52) is weer thuis. We wensen haar
toe dat ze stap voor stap wee mag herstellen van de operatie en de
complicaties.
We leven ook mee met Willeke van der Kwast (Dorpsstraat 63) die
nog bezig is met nader onderzoek m.b.t. de baarmoederkanker heeft.
Allen die zorgen hebben wensen we alle goeds en Gods nabijheid.
Bloemen
De bloemen gaan vandaag als felicitatie van de gemeente naar zr.
Anna van Straten-Smilde, Molenbeek 23 die afgelopen week haar verjaardag mocht vieren.
(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. Van der Zee en fam. Verstoep/ Smink
Vakantie predikant.
Vanaf 24 mei is ds. Bert Heslinga een weekje weg. Indien nodig kan
contact opgenomen worden met de pastorale ouderling of de secretaris van de Taakgroep Pastoraat.

Agenda
Ma. 22-05

20.00 uur

Ma. 05-06
Do. 22 06 – 24.06

Voorbereiden Anders vieren dienst
In De Tabernakel
Inleveren kopij Kerkklank uiterlijk
09.00 uur
Oud papiercontainer bij De Tabernakel

Diaconale collecte; Kerkradio
Graag vragen wij uw aandacht voor onze gemeenteleden die de
kerkdienst via de kerkradio luisteren. Deze gemeenteleden hebben
beperkte mogelijkheden om de kerkdiensten bij te wonen. Om de
kerkdienst te kunnen beluisteren en om betrokkenheid te houden met
de kerk en haar gemeente, maken zij gebruik van de kerkradio. Wij
vragen uw steun voor de kerkradio.
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
MessAge-dienst
Op zondag 28 mei aanstaande is om 19.00 uur in de Dorpskerk opnieuw een laagdrempelige MessAge-dienst. Deze dienst, voor jong
en oud, wordt voorgegaan door ds. Hans van Ark. Marianne van de
Vlag & band zullen de samenzang begeleiden en mooie liederen ten
gehore brengen. Thema van de dienst is: “De geest krijgen”. Vanaf
18.30 uur is er een inloop met koffie/thee/fris en is er gelegenheid om
in gesprek te gaan met leden van de werkgroep en de kerkenraad.
Het belooft opnieuw een fijne dienst te worden en we hopen velen
van u te mogen begroeten.

