Komende dienst in De Tabernakel
afscheid 12-jarigen; gezamenlijke dienst.
zondag 2 juli
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Collecten
1. Het Vakantiebureau 2. Jeugd
Koster
Dhr. Wolbert van Dronkelaar
Beameroperator
Dhr. Henk Groeneveld
Koffieschenken
fam. van Diepen/Sikkens en fam. Eggink
Oppasdienst
Jenneke Geerling en Laura Groeneveld

De dienst live of later beluisteren? www.kerkomroep.nl
Vele kleintjes maken groot: bij de uitgang zending- en bloemenbusje.
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Dienst in De Tabernakel
25 juni
10.00 uur
Dhr. Jaap de Jong
Ouderling
Dhr. René de Vries
Diaken
Dhr. Joost Eggink
Past. Medew
Dhr. Arie Bonhof
Organist
Dhr. Maarten Westenberg
Koster
Dhr. Jeen Bouma
Beameroperator Dhr. Robert van Drie
BHV-er
Dhr. Bas Treffers
Collecten
1. Hospice Epe, 2. Onderhoud

Thema: Heer, ik heb U....

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

Protestantse Gemeente, Gereformeerde Kerk Vaassen
Redactieadres juli: Jan Piet Huijssoon  06 25017317
 zondagsbrief@detabernakel.nl
Kopij graag aanleveren vóór vrijdag 16.00 uur.

Liederen:
Voor de dienst: Lied 314: 1, 2 en 3
Lied 146A: 1, 2 en 7 + Klein Gloria
Lied 906: 1
Lied 906: 2 en 8
Psalm 121: 1, 3 en 4
Zingen: Kinderlied "Wij gaan voor even uit elkaar..."
Lied 534: 1, 2, 3 en 4
Lied 864: 1, 4 en 5
Lied: 425
Lezing:
Johannes 5 : 1 – 18

Meeleven met elkaar:
Willeke van der Kwast (Dorpsstraat 63) gaat in juli beginnen met een
periode van 5 weken bestralingen in het AMC in Amsterdam. Gelukkig
zijn er mensen die voor vervoer zorgen in die weken.
We wensen Willeke uithoudingsvermogen en moed en vertrouwen toe.
Willeke en Hermen zijn erg dankbaar voor alle meeleven in deze zware tijd.
Al onze zieken en ook zij die aan huis gebonden zijn wensen we Gods
nabijheid en moed om te leven.
Bloemen
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar Orlando
Ouwens ( Laan van Fasna 87 ), hij is vorige week thuis gekomen uit
het ziekenhuis. Wij wensen hem een voorspoedig herstel.
( Wilt u de bloemen bij hem afgeven, neem dan contact op met de
dienstdoende ouderling )
Studieverlof.
Ds. Bert Heslinga heeft 1 week studieverlof (18-25 juni) maar is voor
pastorale noodgevallen wel bereikbaar.
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. Beekman en fam. de Vries

Agenda
Ma. 26-06
Ma. 26-06
Do. 29-06
Ma. 03-07

09.30 uur
19.00 uur
19.00 uur

Do. 31-08 – 02-09

Vergadering moderamen
Overleg overstapdienst
Vergadering Jeugdraad (klein)
Inleveren kopij Kerkklank uiterlijk
09.00 uur
Oud papiercontainer bij De Tabernakel

Overstapdienst
Volgende week zondag 2 juli, vieren we dat kinderen uit de Dorpskerk
en De Tabernakel overstappen van kinderdienst naar jeugdkerk en
catechese. Van bassischool-leerling worden ze straks brugklasser.
Dit jaar is er één overstapdienst vanuit beide kerken en die zal in De
Tabernakel zijn. Het thema van dit jaar is: 'Ik ga op reis en neem
mee...' Een tropisch thema, maar in de Bijbel zijn er veel personen
die ook op reis gaan, sommigen omdat ze op zoek zijn naar nieuwe
plekken en anderen om veiligheid te zoeken. Ze hebben wel allemaal
één overeenkomst en dat is, dat ze allemaal God met zich
meedragen.
We zouden het leuk vinden om iedereen in de dienst terug te zien. En
je mag natuurlijk in tropische kleding komen, want wat neem je mee
als je op reis gaat.... Tot dan!
Namens de overstappers en de leiding van de kindernevendienst.
Diaconale collecte; Hospice Epe
De Stichting Hospice Noordoost Veluwe heeft het voornemen een
hospice met vier bedden te bouwen aan de Griseeweg in Epe. Deze
locatie is voor alle inwoners van Noordoost Veluwe. Er wordt palliatieve zorg geboden in een rustige, huiselijke sfeer, omringd door persoonlijke aandacht. De zorg in het hospice is gericht op een bijdrage
in de kwaliteit van leven in de laatste levensfase in de breedste betekenis (lichamelijk, emotioneel, spiritueel en sociaal).
De stichting Vrijwillige Hulpdiensten Kruimelschaar startte met één
hospicebed in Epe, Casa Vera. In februari 2017 verhuisde Casa Vera
van Epe naar Oene aan de Eperweg 20A. Op deze locatie heeft het
hospice de beschikking over drie bedden. Zodra de nieuwbouw aan
de Griseeweg gerealiseerd is, wordt het tijdelijke hospice te Oene
gesloten.
U kunt uw steun geven tijdens de collecte of maak uw gift over naar
de Diaconie Gereformeerde Kerk Vaassen, op bankrekening:NL54
INGB 0001 5175 83 o.v.v. Stichting Hospice Epe.

