Komende diensten in De Tabernakel
Donderdag 10 mei - Hemelvaartsdag
9.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Koster
Dhr. Johan v.d. Wal
Organist
Dhr. Cor van Leeuwen
Beameroperator Dhr. Henk Groeneveld
BHV-er
Mevr. Gerda van de Bunt
Collecten
1. MAF Nederland 2. Kerk
Oppasdienst
Mevr. Jenneke Geerling
Zondag 13 mei - gezamenlijke dienst
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Koster
Dhr. Johan v.d. Wal
Organist
Dhr. Maarten Westenberg
Beameroperator Dhr. Wilco Langevoort
BHV-er
Mevr. Linda Bouwmeester
Collecten
1. De Gideons International 2. Jeugd
Koffieschenken Fam. de Bruijn en mevr. Paula van Drie
Oppasdienst
Mevr. Ellen Zegers en Milan Koldenhof
10.00 uur

Jeugdkerk in De Rank

De dienst live of later beluisteren? www.kerkomroep.nl
Vele kleintjes maken groot: bij de uitgang zending- en bloemenbusje.
Bericht van de classicale vergadering Veluwe
De classicale vergadering Veluwe heeft als haar classispredikant beroepen ds. Wilbert (W.G.) van Iperen, thans predikant van de Protestantse gemeente Barneveld. Het beroep wordt aan hem op dinsdag
15 mei overhandigd omdat hij thans met vakantie is.

Contact
Nieuw of te gast in onze kerk? Interesse voor onze activiteiten?
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.
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Dienst in De Tabernakel
Zondag 6 mei - 'Rogate'
10.00 uur
Mevr. Ds. J. Eldering, Vaassen
Ouderling
Dhr. Johan Dijkstra
Diaken
Mevr. Ger van Diepen
Past.medewerker Mevr. Adri Sintemaartensdijk
Koster
Dhr. Wolbert van Dronkelaar
Organist
Dhr. Wop Kuipers
Beameroperator Mevr. Wilma van Dronkelaar
BHV-er
Dhr. Bas Treffers
Collecten
1. KiA Missionair werk 2. Onderhoud
Gezamenlijke Joh. de Heer zangdienst in de Dorpskerk
19.00 uur
Ds. H.W.J. Faassen, Apeldoorn
Ouderling
Mevr. Mirjam Verkerk

Liederen:
Aanvangslied 280: 1, 2, 3 en 4
Ps 42: 1 en 5
Kyrie eleison
Lied 7 Iona: 1, 2, 3 en 4 Wonderwereld vol geheimen
Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar
Lied 657: 1 en 3
Lied 667: 2, 3 en 5
Lied 662: 1 en 3
Slotlied lied 425
Lezingen:
Ps 103: 6-18
Matheus 28: 16-20

Meeleven met elkaar
Willeke van der Kwast (Dorpsstraat 63) heeft afgelopen week
onderzoeken gehad en hoopt aankomende week de uitslagen te
krijgen. We wensen haar, Hermen en Ilse veel sterkte.
Frank Goudbeek (Kortestede 2) heeft afgelopen week goede uitslagen gehad. We wensen hem en Suus sterkte met de verdere
behandelingen.
We wensen ook de overige zieken thuis en elders sterkte en de
nabijheid van God toe. Evenals onze ouderen thuis en in De Speulbrink.
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. J. Treffers en fam. Verstoep/Smink.
Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag nu echt naar dhr. Joop v.d. Molen, Prins
Clausstraat 17, als groet van de gemeente.
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.
Hemelvaartsdag
Ook dit jaar verzorgt de Evangelisatiecommissie weer de openstelling
van de Dorpskerk op Hemelvaartsdag. Iedereen kan er tussen 10.30
en 16.00 uur binnenlopen voor een rustmoment en eventueel een
goed gesprek. Er zal vrijwel steeds worden gemusiceerd en wanneer
dat niet het geval is zal er achtergrondmuziek worden gedraaid.
Voor het kraampje op de markt zijn in principe genoeg mensen, maar
er worden nog extra mensen gezocht om even af te lossen. Opgave
bij Harry Heemskerk 0578-571484.

Agenda
Ma. 07-05 09.00 uur
Ma. 07-05 19.30 uur
Zo. 13-05 11.30 uur
Do. 24-05 - ma. 28-05

Inleveren kopij Kerkklank
Kleine Kerkenraad in De Tabernakel
16 + groep in de Oude Smederij, Jonasweg 2
Oud papier container bij De Tabernakel

Collectebestemming 6 mei: Kerk in Actie Missionair werk
Help de nieuwe kerk in Deventer
Vondst is de pioniersplek van de Lebuinuskerk in Deventer. Het is de
overtuiging van Vondst dat geloof waardevol is en betekenis heeft in
onze levens hier en nu. Vondst biedt mensen de mogelijkheid stil te
staan bij het leven en hun plek in de maatschappij. Met nachtwakes,
concerten, debatten en leessessies scheppen zij gelegenheid voor
reflectie. Met deze activiteiten weet Vondst een brede groep mensen
uit de stad aan zich te binden, die in het verleden niet door de kerk
bereikt werden. De Protestantse Kerk steunt Vondst in Deventer en
andere pioniersplekken in Nederland van harte, plekken waar mensen op zoek zijn naar actuele vormen van samenzijn en bezinning,
die aansluiten bij het dagelijks leven van de huidige generatie.
Collectebestemming 10 mei: MAF Nederland
MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor mensen die in afgelegen
gebieden leven: met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt
MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1000
(hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger
hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om
te helpen.
Johannes de Heer zangdienst in De Dorpskerk
Vanavond wordt door de Evangelisatiecommissie in de Dorpskerk
een gezamenlijke 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.

