Komende diensten in De Tabernakel
29 maart, Witte Donderdag
19.30 uur
Ds. C.M. van der Leek – Vosmeer
Ouderling
Dhr. Johan Dijkstra
Diaken
Mevr. Willy Stevens
Koster
Mevr. Dieneke Dijkstra
BHV-er
Mevr. Gerda van de Bunt
Organist
Dhr. Maarten Westenberg
Collecte
1. New Hydepark (voorheen Roosevelthuis)
30 maart, Goede Vrijdag
19.30 uur
Ds. Bert Heslinga
Ouderling
Dhr. Ron Eggink
Diaken
Dhr. Ronald de Bruijn
Koster
Dhr. Jeen Bouma
BHV-er
Mevr. Yolande Eggink
Organist
Dhr. Hans Snellenberg
31 maart, Stille Zaterdag
21.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Ouderling
Mevr. Mirjam Verkerk
Diaken
Dhr. Gerard Hardeman
Koster
Dhr. Wolbert van Dronkelaar
BHV-er
Dhr. Bas Treffers
Organist
Dhr. Peter Witteveen
Zondag 1 april, Pasen
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga, Palmpasendienst
Koster/ BHV-er
Dhr. Dick Markvoort
Organist
Dhr. Maarten Westenberg
Beameroperator
Dhr. Wilco Langevoort
Collecten
1. Project Township; 2. Kerk
Koffieschenken
Fam. Plat en fam. Beekman
Oppasdienst
Mevr. Wilma de Bruijn en Liset, Mevr. Evelien Uithol

De dienst live of later beluisteren? www.kerkomroep.nl
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
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Dienst in De Tabernakel
Zondag 25 maart – 6e zondag van de 40 dagen tijd, Palmarum
10.00 uur
Ouderling
Diaken
Koster
Beameroperator
BHV-er
Muziek
Collecten

Ds. Bert Heslinga, Palmpasendienst
Dhr. Herman Vooijs
Mevr. Ger van Diepen
Dhr. Johan v. d. Wal
Dhr. Henk Groeneveld
Mevr. Linda Bouwmeester
Dhr. Cor van Leeuwen en het huisorkest
1. K.i.A. Noord-Oeganda 2. Kerk

Thema van de dienst is: 'Met andere ogen'. Hoe bekijken wij de
intocht van Jezus in Jeruzalem en hoe hebben anderen dit beleefd?

Liederen:
Voor de dienst Lied 241 ELB 1, 2
Opwekking 640 Ik hef mijn ogen
ELB 408:1, 2, 3
Opwekking Kids 96
ELB 312 Jezus vol liefde
Lied 558:1, 2
Lied 118 ELB
Lied Heer U bent mijn leven 1, 3, 4
Lied 555
Lied 423

Lezingen:
1e Lezing Filippenzen 2:5-11
2e Lezing Matheus 21:6-11

Meeleven met elkaar:
Verschillende leden van onze gemeente herstellen van ziekte thuis of zijn met
behandelingen bezig. We denken aan Frank Goudbeek, Joop van der Molen
en Arie Bonhof. 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 leden van het lichaam van de levende Heer.
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. Stevens, mevr. L. Plat en mevr. J. van Dijk
Activiteiten 1e Paasdag, zondag 1 april
Op eerste Paasdag hebben we als gezamenlijke PKN kerken de volgende
activiteiten georganiseerd:
Wanenk;
Bij het ochtendgloren verzamelen we ons om 7.10 uur bij de ingang van de
Wanenk, om daar tussen de graven het Paasevangelie te lezen en enkele
liederen te zingen. Daarna wandelen we door het dorp.
Paaszang;
Om 9.15 uur begint de Paaszang op de markt. Ook het Vaassens Fanfare
Corps werkt weer mee aan de zang. Op tijd sluiten we weer af zodat u op tijd
kunt zijn voor de kerkdiensten die in beide kerken om 10 uur beginnen.
Paasontbijt;
De intekenlijsten voor het paasontbijt liggen 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

Agenda
Ma. 26.03 t/m Wo 28.03
Wo. 28.03
19.30 uur
Ma. 09.04
09.00 uur
Do. 22.03 - Ma. 26.03

19.00 uur Vespers, kerkje Deventerstraat
Gezamenlijke diaconie, de Rank
Inleveren Kerkklank
Oud Papier Container

KIA: Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
Door de jarenlange oorlog in Noord-Oeganda zijn veel vrouwen en mannen
getraumatiseerd. Vooral mannen vluchten in drankgebruik en vrouwen krijgen te maken met huiselijk geweld. Kinderen in gezinnen hebben zwaar te
lijden onder deze omstandigheden. Medewerkers van Mothers’ Union, het
vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Zo zorgen ze voor zaaigoed, zodat moeders
zelf in hun inkomsten kunnen voorzien. Ook worden er speciale cursussen
gegeven op het gebied van traumaverwerking en relatietherapie. Mothers’
Union biedt deze cursussen aan vrouwen en mannen aan, waardoor zij samen leren respectvol met elkaar om te gaan.
Collecte 29 maart Nieuw Hydepark (voorheen Roosevelthuis)
Voor mensen met een kwetsbare gezondheid, die gehandicapt of moeilijk ter
been zijn, is “Nieuw Hydepark” een ideaal adres voor een heerlijke vakantieweek. Een hotel, dat ligt in een schitterend natuurgebied en volledig is
ingericht voor het verblijf van lichamelijk gehandicapten. Met veel vrijwilligers, waaronder gediplomeerde verpleegkundigen en geestelijk verzorgers,
is een dergelijk bijzondere vakantieweek mogelijk. Deze collecte wordt gebruikt voor een bijdrage in de kosten.
Spaardoosjes voor "Bethania"
De opbrengst van de spaardoosjes is bestemd voor Moldavië (Bethania), het
gezamenlijke meer jaren project van de Dorpskerk en de Tabernakel. Het
verzoek om de doosjes zo mogelijk tijdens de diensten rond Pasen weer in
te leveren. Na zondag 8 april gaan we de balans opmaken en zullen we
tevens de mooist versierde doosjes uitkiezen. De prijsjes worden later in
april uitgedeeld.
LET WEL: als je mee wilt doen met de actie “mooist versierde spaardoosjes”
lever dan uiterlijk 8 april je spaardoosje in en vergeet niet om je naam op het
doosje te vermelden.
Bij voorbaat onze hartelijke dank, de gezamenlijke diaconieën.
Symbolische bloemschikking
Bij de symbolische schikking: Lied 556 , Dit is uw opgang naar Jeruzalem
Heden Hosanna, morgen kruisig Hem! Witte roos, teken van zuivere liefde,
palmtakken, teken van overwinning, opstanding., de weg naar het kruis.

