Komende dienst in De Tabernakel
Zondag 15 april
10.00 uur
Koster
Organist
Beameroperator
BHV-er
Collecten
Koffieschenken
Oppasdienst

Ds. Bert Heslinga
Dhr. Tonni Wijnhoud
Dhr. Wop Kuipers
Dhr. Wilco Langevoort
Mevr. Yolande Eggink
1. Diaconie (stille hulp); 2. Onderhoud
Mevr. T. Elzen en fam. Bremer
Mevr. Linda Brummelkamp en
mevr. Céline Bouwmeester

De dienst live of later beluisteren? www.kerkomroep.nl
Vele kleintjes maken groot: bij de uitgang zending- en bloemenbusje.

Zondagsbrief
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www.detabernakel.nl

Dienst in De Tabernakel
Zondag 8 april – Quasi modo geniti
10.00 uur
Dhr. J. de Jong
10.03 uur
Rock Solid in Het Vooronder
Ouderling
Mevr. Hanneke Ligt
Diaken
Mevr. Willy Stevens
Koster
Dhr. Johan v.d. Wal
Beameroperator Dhr. Dick Visch
BHV-er
Dhr. Dick Markvoort
Organist
Dhr. Maarten Westenberg
Collecten
1. Vereniging Vluchtelingenwerk; 2. Kerk

Thema van de dienst is: ‘Ongeloof, twijfel en geloof’

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 april: mevr. Alice Veeneman  055 31 22 132
 zondagsbrief@detabernakel.nl
Kopij graag aanleveren vóór vrijdag 16.00 uur.

8 april 2018

Liederen:
Voor de dienst: Lied 314 : 1, 2 en 3
Psalm 145 : 1 + Klein Gloria
Lied 630 : 1, 2 en 4
Lied 642 : 1, 2 en 8
Lied 620 : 6, 7, 8, 9 en 11
Lied 655 : 1, 4 en 5
Lied 654 : 4 en 5
Lied 425
Lezing:
Johannes 20 : 19 – 31

Meeleven met elkaar:
Zr. Ella Nammensma (Brunholdplaats 78) is met haar laatste dagen
onder ons op aarde bezig. Ze ligt op bed en gaat langzaam maar zeker achteruit. We wensen haar de vrede van God toe en haar kinderen
de nabijheid van God.
Br. Joop van der Molen (Prins Clausstraat 17) heeft uitslagen van
onderzoeken gehad en die wijzen uit dat er een operatie mogelijk is.
De chemokuur heeft goed gewerkt en zo is er meer hoop voor een
goede afloop. De operatie over ongeveer 6 weken is wel zwaar. We
wensen Joop sterkte en Gods nabijheid toe.
Ook br. Loek van der Beek (Vuurdoornstraat 144) heeft weer een
behandeling gehad in het ziekenhuis. We hopend dat het ook deze
keer goed is gegaan.
Allen wensen we moed en kracht en zegen!
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. Eggink en fam. van Diepen/Sikkens.
Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag als dank en groet van de gemeente naar
dhr. Frits Allersma, Vossenhoek 15.
Wilt u de bloemen bij hem bezorgen, neem dan contact op met de
ouderling.

Agenda
Ma. 09-04

09.00 uur Inleveren kopij Kerkklank
19.30 uur Kleine Kerkenraad
Za. 14-04
10.00 – 13.00 uur Kerkenpad in Vaassen; alle kerken
Open
Zo. 22-04 14.00 uur
Fifa toernooi
Do. 24-05 - ma. 28-.05 Oud papier container
Collectebestemming: Vereniging vluchtelingenwerk
Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of buurlanden. Soms trekken ze verder, op zoek
naar een veilige plek en een betere toekomst. Wereldwijd staan kerken klaar om vluchtelingen hulp te bieden; om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen
Zondag 22 april Fifa toernooi!
Zondagmiddag 22 april zal er vanaf 14.00 uur in de Rank een Fifa
toernooi worden gehouden voor iedereen die het leuk vindt om een
potje voetbal te spelen op de Playstation.
Je kunt je hiervoor opgeven tot 10 april op het volgende emailadres:
fifakerkvaassen@gmail.com en meldt daarbij gelijk of je een tv en
Playstation 4 met Fifa 18 hebt om mee te nemen.
Daarnaast is iedereen welkom om de spelers aan te moedigen of om
gezellig een kopje thee of koffie te drinken en eventueel een ouderwets bord- of kaartspelletje te spelen. We hopen dat deze middag zal
meewerken aan de verbinding tussen jong en oud in de gemeente.
We zien uit naar veel aanmeldingen!
Carolyn Koenders, Sijmen Koenders en Daniël Heijs

