Komende dienst in De Tabernakel
Zondag 7 januari
10.00 uur
Ds. J. Mak
Collecten
1. Exodus 2. Kerk
Koster
n.n.b.
Organist
Dhr. Wop Kuipers
Beameroperator Dhr. Robert van Drie
BHV-er
Dhr. Bas Treffers
Koffieschenken Mevr. J. van Dijk en fam. Stevens/vd. Kamp
Oppasdienst
Dames Erna Jansen en Lotte Visser
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: Oudejaarsdag
31 december
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Ouderling
Mevr. Jacqueline Treffers
Diakenen
Dhr. Joost Eggink
Organist
Dhr. Maarten Westenberg
Koster
Dhr. Jeen Bouma
Beameroperator Dhr. Dick Visch
BHV-er
Dhr. Dick Markvoort
Collecten
1. Stichting Present 2. Onderhoud

Thema van de dienst is ‘Zingen van begin tot einde’
Aan het einde van het jaar zien we Simeon en Hanna in de tempel,
waar ook Jozef en Maria met Jezus zijn. Ook wij zijn in het huis van
God om te zingen zoals we ook het jaar zijn begonnen. Houden we
het vol in het nieuwe jaar?

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 januari: Magda Kramer
06 136 003 24
zondagsbrief@detabernakel.nl
Kopij graag aanleveren vóór vrijdag 16.00 uur.

Liederen:
Voor de dienst Lied 505: 1, 2
Psalm 107: 1, 4
Klein Gloria
Lied 515: 1, 2, 6, 7
Lied 971: 2, 3
Lied 444 ELB 1, 2, 4
Lied 159a
Lied 738: 1, 3, 4
Lied 534
Slotlied Lied 167 ELB 1, 2, 3
Lezingen:
Lucas 2:22-40

Meeleven met elkaar
Br. Joop van der Molen (Prins Clausstraat 17) ondergaat a.s. week
een kijkoperatie en daarna is het wachten op de grote operatie in
januari. We wensen hem alle goeds en Gods zegen bij alles wat er
komt.
Zr. Willeke van der Kwast (Dorpstraat 63) is bezig met aansterken.
Dat kan wel wat tijd vragen, maar de goede weg is ingeslagen.
Met Hermen en Ilse wil ze iedereen hartelijk danken die heeft
meegeleefd d.m.v. berichten, kaarten en bloemen. Het heeft hen erg
goed gedaan.
Ook de overige zieken en onze oudere gemeenteleden wensen we in
deze dagen Gods nabijheid toe. We wensen elkaar ze zegen van God
toe in het nieuwe jaar.
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. Bremer en mevr. T. Elzen.
Bloemen
De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar dhr.
Frank Goudbeek, Kortestede 2.
Wilt u de bloemen bij hem thuis bezorgen, neem dan contact op met
ouderling.
Rock Solid
Volgende week zondag, 7 januari, is er om 10.03 uur weer Rock Solid
in het Vooronder.

Agenda
Do. 04-01 16.00 uur Dienst in Speulbrink met dhr. W. Bomhof
Zo. 07-01 10.03 uur Rock Solid in het Vooronder
Ma. 08-01 09.00 uur Inleveren kopij Kerkklank
Do. 25-01 - Ma. 29-01 Oud papiercontainer
Diaconale collecte - Stichting Present
Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en
mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van
Present. Verbinding leggen, makelaar zijn in sociale betrokkenheid.
De visie is dat er een beweging op gang komt in de samenleving
waarbij meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om
te zien.
Present zorgt in samenwerking met maatschappelijke organisaties
dat inzet terecht komt bij mensen met onvoldoende geld, gezondheid
en sociaal netwerk. Zorg en aandacht, op de goede plek en op het
juiste moment geboden.
Uw steun kunnen zij daarbij goed gebruiken!
U kunt uw steun geven tijdens de collecte of maak uw gift over naar
de Diaconie Gereformeerde Kerk Vaassen, NL54 INGB 0001 5175 83
o.v.v. Stichting Present.
Kerkdienst in de Speulbrink
Donderdag 4 januari a.s. is er om 16.00 uur een kerkdienst in de
Huiskamer van de Speulbrink met als voorganger dhr. W.Bomhof. 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.

