Komende dienst in De Tabernakel
Zondag 3 juni
10.00 uur
Mevr. ds. A.M. van de Wetering, Epe
Koster
Dhr. Jeen Bouma
Organist
Dhr. Cor van Leeuwen
Beameroperator Dhr. Abe Veeneman
BHV-er
Mevr. Linda Bouwmeester
Collecten
1. De Glind 2. Kerk
Koffieschenken Fam. Langevoort en mevr. Smit
Oppasdienst
Mevr. Rian Dijkstra en Stas Dijkstra
De dienst live of later beluisteren? www.kerkomroep.nl
Vele kleintjes maken groot: bij de uitgang zending- en bloemenbusje.
MessAge-dienst
Zondag 3 juni a.s is er weer een laagdrempelige MessAge-dienst in
de Dorpskerk. Voorganger van deze dienst is ds. Pieter Boomsma.
De band GROW uit Wezep zal medewerking verlenen aan deze
dienst en de samenzang begeleiden.
Thema van de dienst is: “Kannie waar zijn!”.
Vanaf 18.30 uur is er inloop met koffie/thee/fris en is er gelegenheid
om in gesprek te gaan met leden van de werkgroep en de kerkenraad. Het belooft een fijne dienst te worden en de werkgroep hoopt
weer velen te mogen begroeten.
Na afloop is er t.b.v. de MessAge-diensten een extra collecte bij de
uitgang.
Wees welkom!

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 27 mei - Avondmaal
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Ouderling
Dhr. Harry Bremer
Diaken
Mevr. Ger van Diepen
Mevr. Willy Stevens
Koster
Dhr. Tonni Wijnhoud
Organist
Dhr. Maarten Westenberg
Beameroperator Dhr. Robert van Drie
BHV-er
Dhr. Dick Markvoort
Collecten
1. Kerk 2. Kerkradio

Trinitatis
We vieren de zondag van de drie-eenheid en we vieren de
maaltijd van de Heer.
Liederen:
Lied voor de dienst 706: 1, 3
Psalm 149: 1, 2 - Klein Gloria
Lied 701: 1, 3, 4
Lied 695: 1, 2, 5
Lied 421 ELB
Lied 706: 1, 3, 4
Lied 213 ELB
Lied 405: 4
Lied 377: 1, 2, 4
Bless the Lord / Prijs de Heer
Slotlied Lied 704
Lezingen:
1e lezing Romeinen 8:12-17
2e lezing Johannes 3:1-16

Meeleven met elkaar
Br. Kees Potters (Berkenoord 41) is de afgelopen week geopereerd en heeft een nieuwe heupprothese gekregen. We wensen
hem een goed herstel toe en Gods zegen.
Zr. M. Koudijzer-Bos (De Oldehofstede 54) verblijft met haar man
in De Groene Hoven in Apeldoorn. Adres De Groene Hoven, Afdeling Magnolia, Marconistraat 245, 7316 PB Apeldoorn.
Willeke van der Kwast (Dorpsstraat 63) moet weer herstellen van
de ontsteking en de antibiotica die ze daarvoor krijgt. We wensen
haar moed en uithoudingsvermogen op de weg naar herstel.
Studieverlof
Ds. Bert Heslinga heeft de komende week een korte periode van
studieverlof. Voor pastorale noodsituaties is hij 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 dhr. Loek van der Beek en fam. Jacobs.
Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar mevr. van
Egmond, Hanendorperweg 336 in Emst.
Wilt u de bloemen bij haar thuis bezorgen, neem dan contact op met
de ouderling
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.

Agenda
Do. 24-05 - ma. 28-05
Zo. 27-05 10.03 uur
Wo. 30-05 19.30 uur
Ma. 04-06 09.00 uur

Oud papier container bij De Tabernakel
Rock Solid in het Vooronder
Gezamenlijke diaconie in De Tabernakel
Inleveren kopij Kerkklank

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.
Ouderenuitstapje vrijdag 20 juli
Hij komt er bijna weer aan: het jaarlijkse ouderenuitstapje, aangeboden door de diaconie. Alle gemeenteleden van 70+ pak uw agenda
erbij: het uitstapje gaat plaatsvinden op vrijdag 20 juli. Waar we heen
gaan en wat we gaan doen blijft nog even geheim; binnenkort meer
informatie hierover in de uitnodiging die u in de brievenbus ontvangt.
We hebben er weer erg veel zin in en zien uit naar uw komst!
Namens de diaconie,
Arwolt Brummel & Joost Eggink
Sleutels
Het is dan eindelijk zover: we gaan de sloten van De Tabernakel
vervangen en wel op 1 juni 2018. Dit betekent dat iedereen, die een
sleutel van de kerk (nodig) heeft, een nieuwe sleutel krijgt. De komende maand zullen de mensen, van wie bij ons bekend is dat ze
deze sleutel (nodig) hebben, worden benaderd om deze nieuwe sleutel in ontvangst te nemen. Het zal zeker zo zijn dat wij, als Taakgroep
Beheer, niet iedereen kennen die een sleutel heeft (wat dan ook de
belangrijkste reden is de sloten te vervangen). Wie vóór 1 juni 2018
niet benaderd wordt voor een nieuwe sleutel en toch kan motiveren er
één te moeten hebben, kan met mij contact opnemen zodat e.e.a.
geregeld wordt.
Namens de Taakgroep Beheer
Harry Bremer
Email: harry.bremer@xs4all.nl
Mobiel: 06-19197506 - Telefoon: 0578-572939

