Komende dienst in De Tabernakel
zondag 16 juli
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Collecten
1. Citypastoraat 2. Kerk
Koster
Dhr. Johan v.d. Wal
Organist
Dhr. Hans Snellenberg
Beameroperator
Wilco Langevoort
BHV-er
Mevr. Gerda van de Bunt
Koffieschenken
Mevr. Meijndert en fam. Ligt
Oppasdienst
Dames Kathelyne Wolf en Jael van Drie
De dienst live of later beluisteren? www.kerkomroep.nl
Vele kleintjes maken groot: bij de uitgang zending- en bloemenbusje.
Meet en Eat Tour 2017
Activiteit in het Startweekend van De Tabernakel en de Dorpskerk.
Op zaterdag 16 september dineren bij andere gemeenteleden en zelf
gasten ontvangen. Zie de flyer die wordt uitgedeeld.
Het is de bedoeling dat groepjes van 3 à 4 mensen het voorgerecht bij
andere gemeenteleden thuis gaan eten. Na ongeveer 45 minuten
gaan ze naar het volgende adres, waar ze het hoofdgerecht voorgeschoteld krijgen. Na het hoofdgerecht, van 60 minuten, gaat het
groepje weer op weg naar het volgende adres voor het nagerecht van
45 minuten. Zo heb je een gezellige zaterdagavond vol ontmoetingen
en een diner op diverse locaties.
Aanmelden door de flyer in de speciale doos te deponeren of via email meeteneatvaassen@hotmail.com

Contact
Nieuw in onze kerk? Interesse voor onze activiteiten door de week?
Bel of mail: ds. Bert Heslinga:
06-46458207,
bheslinga@hetnet.nl

Protestantse Gemeente, Gereformeerde Kerk Vaassen
Redactieadres juli: Jan Piet Huijssoon
06 25017317
zondagsbrief@detabernakel.nl
Kopij graag aanleveren vóór vrijdag 16.00 uur.
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Dienst in De Tabernakel
9 juli
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Ouderling
Dhr. Johan Dijkstra
Diaken
Mevr. Ger van Diepen
Organist
Dhr. Hans Snellenberg
Koster
Dhr. Dick Markvoort
Beameroperator Mevr. Wilma van Dronkelaar
BHV-er
Dhr. Bas Treffers
Collecten
1. St. Present 2. Kerk

Thema: 'Stilte na de storm’.
Liederen
Voor de dienst Lied 216
Psalm 116: 1, 3 + Klein Gloria
Lied 241 ELB: 1, 2
Lied 791: 1, 4
Lied: 459 ELB
Psalm 107: 13, 14, 15
Lied 1009
Lied 654: 1, 2, 5, 6
Slotlied 418: 1, 2, 4
Lezing
1e Lezing Psalm 107: 1-7 /23-32
2e lezing Mattheus 8: 23-27

9 juli 2017

Meeleven met elkaar
Zij die thuis ziek zijn of herstellen van medische behandelingen wensen we sterkte en Gods zegen op de weg naar herstel.
Onze ouderen in de Speulbrink en de aanleunwoningen wensen we
een goede zomer: niet te warm en af en toe een verkoelend bezoekje.
Uit het oog betekent niet uit het hart.
Bloemen
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar zr.
Zwaantje Kamphuis (Jonasweg 6-1), die vorige week, na een operatie,
uit het ziekenhuis is thuis gekomen. Wij wensen haar een goed herstel. (Wilt u de bloemen wegbrengen, neem dan contact op met de
dienstdoende ouderling)
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.
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
Wo. 12-07 20.00 uur Zomerzangavond in de Dorpskerk
Ma. 28-08 09.00 uur Inleveren Kopij Kerkklank
Do. 31-08 – 02-09
Oud papiercontainer bij De Tabernakel
Diaconale collecte - Stichting Present
Als 'vrijwilligersmakelaar' biedt Present groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven door zich onbetaald en op projectbasis in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
Present wil zo in de samenleving een beweging op gang brengen
waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar
elkaar om te zien.
Present is sinds de start van Stichting Present Nederland in 2005
inmiddels gegroeid tot een landelijk netwerk met tientallen lokale
stichtingen. Ook in Vaassen is de stichting actief.
U kunt uw steun geven tijdens de collecte of maak uw gift over naar
de Diaconie Gereformeerde Kerk Vaassen, op bankrekening:
NL54 INGB 0001 5175 83 o.v.v. Stichting Present.
Zomeravondzang in de Dorpskerk
De Evangelisatiecommissie verzorgt gedurende de zomermaanden
een aantal zangavonden. De eerste wordt op woensdagavond 12 juli
in de Dorpskerk gehouden en begint om 20.00 uur. U kunt gratis aan
deze avond deelnemen.
Tijdens deze avond zingen we bekende geestelijke liederen. De leiding van deze avond is in handen van ds. J.H. van Osch en het orgel
wordt bespeeld door Peter Witteveen. U hoeft geen boekje mee te
nemen, want de liederen worden via de beamer geprojecteerd.
Na afloop kan iedereen onder het genot van een kopje koffie of thee
nog even blijven napraten over deze avond en op deze manier andere bezoekers informeel ontmoeten. Bij de uitgang wordt een collecte
gehouden voor het bestrijden van de onkosten van de avond.

