Komende dienst in De Tabernakel
Zondag 6 mei
10.00 uur
Koster
Organist
Beameroperator
BHV-er
Collecten
Koffieschenken
Oppasdienst

Mw. Ds. J. Eldering uit Vaassen.
Dhr. Wolbert van Dronkelaar
Dhr. Wop Kuipers
Mevr. Wilma van Dronkelaar
Dhr. Bas Treffers
1. KiA Missionair werk; 2. Onderhoud
Mevr. J. Treffers en fam. Verstoep/Smink
Mevr. Anneloes en Lieke Dijkstra

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
Zondag 29 april – ‘Cantate’
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Ouderling
Mevr. Carolyn Koenders
Diaken
Dhr. Ronald de Bruijn
Koster
Dhr. Jeen Bouma
Beameroperator Dhr. Loek van der Beek
BHV-er
Mevr. Linda Bouwmeester
Organist
Dhr. Maarten Westenberg
Collecten
1. St. Derde Hand 2. Kerk

Thema van de dienst is: 'In hetzelfde schuitje’
We lezen uit Genesis (over Noach) en het evangelie (de storm op
het meer). Water is steeds een bedreiging – maar het kan ook een
nieuw begin inluiden. En: je vaart niet alleen!

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

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

Liederen:
Voor de dienst: Lied 215: 1,4,7
Psalm 111: 1,6
Klein Gloria
Lied 858: 1,2,3,4
Leefregel Johannes 15
Lied 858: 3,4
Lied 935
Lied 356: 1,2,3
Lied 352: 1,2,7
Lied 350: 1,3,4,5
Slotlied 418: 1,2,3
Lied 708: 1,6 (Wilhelmus)
Lezingen:
Genesis 6:5-22
Lucas 8:22-25

Meeleven met elkaar:
Willeke van der Kwast (Dorpsstraat 63) heeft weer een tegenslag
te verwerken. Er is een ontsteking gevonden in haar bekken. Ze
wordt hiervoor behandeld in het ziekenhuis en mag hopelijk snel
weer naar huis.
We wensen haar en ook de overige zieken thuis en elders sterkte
en de nabijheid van God toe.
Vakantie.
Van 30 april – 6 mei is ds. B. Heslinga even op vakantie.
Voor pastorale zaken graag de secretaris van de Taakgroep Pastoraat
mw. Wil Koudstaal of de wijkouderling benaderen
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 mevr. Tonen en fam. Markvoort
Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar dhr. Joop
vd Molen, Prins Clausstraat 17, als groet van de gemeente tijdens zijn
ziekte proces.
Wilt u de bloemen bij hem 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
Ma. 09-05 09.00 uur
Do. 24-05 - ma. 28-05

Inleveren kopy Kerkklank
Oud papier container

Collectebestemming: ‘Stichting Derde Hand’
Het doel van de stichting Derde Hand is om in de ruimste zin van het
woord kleinschalige, materiele hulp te bieden aan projecten in ontwikkelingslanden, ongeacht geloof of politieke overtuiging. De stichting
zamelt tweedehands, afgeschreven of overcomplete goederen in die
nog goed bruikbaar zijn. Ze is als “Derde Hand” de tussenpersoon
tussen gever en project.
Kerkdienst in de Speulbrink
Donderdag 3 mei a.s. is er om 16.00 uur een kerkdienst in de Huiskamer van de Speulbrink met als voorganger Ds. C.E. Lavooij.
Na de dienst drinken we een kopje koffie.
Naast de bewoners van de Speulbrink en de bewoners van de zorgappartementen, zijn familie en vrienden ook van harte welkom.
Johannes de Heer zangdienst in De Dorpskerk
Op zondagavond 6 mei wordt in de Vaassense Dorpskerk een
Johannes de Heer zangdienst gehouden. Ds. Faassen uit Apeldoorn
zal in deze dienst voorgaan. Het thema van de dienst is 'Strijd en
Overwinning' en zal gaan over de geestelijke wapenrusting.
In de dienst zal een aantal bekende liederen uit de bundel van
Johannes de Heer worden gezongen. Liederen die voor velen mooie
herinneringen oproepen.
De dienst begint om 19.00 uur en alle belangstellenden zijn van harte
welkom om deze dienst mee te vieren.

