Komende dienst in De Tabernakel, 9 april – 6e zondag 40 dagentijd - Palmzondag (Palmarum)
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Collecten
1. KinA 2. Kerk
Begeleiding
Praiseband
Koster
Dhr. Wolbert van Dronkelaar
BHV-er
Dhr. Bas Treffers
Beameroperator Dhr. Dick Visch
Koffieschenken Fam. Eggink en Fam. van Diepen/Sikkens
Oppasdienst
de Dames Jenneke Geerlings en Laura Groeneveld
19.00 uur
Voorganger

Afsluiting Catechese in de Dorpskerk
Ds. B. Heslinga en Ds. C.E. Lavooij

De dienst live of later beluisteren? www.kerkomroep.nl
Vele kleintjes maken groot: bij de uitgang zending- en bloemenbusje.
50 dagen op weg met God
Ook dit jaar heeft het Evangelisch Werkverband weer een 50 dagen kalender
gemaakt. Dit jaar een scheurkalender met als thema “Wachten op de belofte
van de Heilige Geest”, 50 dagen lang aandacht voor het leren kennen van
de Heilige Geest.
Door het gebruik van de scheurkalender raakt u op een laagdrempelige manier vertrouwd met het werk van de Heilige Geest. Deze kalender geeft u een
nieuwe impuls voor dagelijks gebed en bijbellezen thuis. Alleen, met huisgenoten of het hele gezin maakt u elke dag tijd voor de ontmoeting met God.
De scheurkalender is te bestellen bij het Evangelisch Werkverband
www.ewv.nl de kosten zijn € 3.95 exclusief € 4,- administratie en verzendkosten.

In beide kerken ligt een inkijkexemplaar
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 april: Tallien Bos  0578-575802
 zondagsbrief@detabernakel.nl
Kopij graag aanleveren vóór vrijdag 16.00 uur.
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Dienst in De Tabernakel
zondag 2 april - 5e zondag 40-dagentijd - Judica
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Ouderling
Dhr. Hans Snellenberg
Diaken
Dhr. Willem Brummelkamp
Organist
Dhr. Wop Kuipers
Koster
Dhr. Jeen Bouma
BHV-er
Dhr. Dick Markvoort
Beameroperator Dhr. Henk Groeneveld
Collecten
1. Stichting Increase 2. Kerk

‘Thema ‘Woord dat leven doet’
Op deze 5e zondag in de 40 dagen tijd komen we terecht in een
discussie van Jezus met de joodse leiders. Jezus doet een opmerkelijke uitspraak ‘Als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood
nooit zien’. Het lijkt al Pasen!

We gaan deze zondag verder met het project voor de kinderdienst 'Geloof in het leven'
Liederen:
Lied voor de dienst 992:1,2,4
Psalm 43:1,3
Lied 547:1,2
Lied 547:4
Projectlied
Lied 536:1,3,4
Lied 422
Lied 939:1,2,3
Lied 418:1,2,3

Lezingen:
Hebreeën 9:11-15
Johannes 8:46-59

Huwelijksjubileum.
Op 23 maart hebben Ad en Mariette de Putter gevierd dat zij 50 jaar
getrouwd waren. We willen hen van harte gelukwensen met dit jubileum en alle goeds en Gods zegen voor de toekomst.
Meeleven met elkaar:
Loek van der Beek (Vuurdoornstraat 144) is thuis en volgt behandelingen (eens per maand) om de hormoontumoren in zijn lever tegen te
gaan.
We denken ook aan Femkje Volkers (Oude Zwolseweg 203) die verblijft op de GGZ afdeling van het Gelreziekenhuis in Zutphen
Bloemen
De bloemen gaan vandaag naar zr. en br. Froukje en Wim
Stegenga, Vormerij 57. Zij vierden dezer dagen hun beider verjaardagen en verhuisden enige tijd geleden naar hun nieuwe adres.
Met dit alles feliciteren we hen als gemeente via deze bloemengroet.
Wilt u de bloemen bij hen thuisbezorgen, neem dan even contact op
met de ouderling.
Kinderdienst
We gaan al aardig richting Pasen. Met Pasen gaan we vieren dat er
iets sterkers is dan de dood. Dat zijn wel hele moeilijke woorden voor
de kinderen en toch gaan we het er met elkaar over hebben. Het leven
gaat niet zomaar voorbij. We zijn heel benieuwd of de kinderen zich
een voorstelling kunnen maken van de hemel, hoe denken ze dat het
er daar uitziet. Wat staat daarover in de Bijbel? Genoeg om over te
praten in de 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. Plat / Fam. Beekman.

Agenda
Ma. 03-04
Di.

Do.
Vr.
Do.

09.00 uur
19.30 uur
14.00 uur

Inleveren kopij Kerkklank
Federatieraad in De Rank
04-04
Gemeente Groei Groep bij Cees en
Wijnie van Veelen.
18.30 uur en 19.15 uur de catechesegroepen van
ds. Bert Heslinga
06-04
16.00 uur
Speulbrinkdienst met dhr. Wout Bomhof
20.00 uur Vergadering Jeugdraad
07-04
Tabernakelspektakel
20 -22-04 Oud papiercontainer bij De Tabernakel

Diaconale collecte – STICHTING INCREASE
In deze dienst zal Kim Schutte vertellen over haar ontmoeting met de
vergeten vluchtelingen in Belgrado en hoe zij daar haar muzikaal talent kon inzetten.
Kerkdienst in de Speulbrink
Donderdag 6 april a.s. is er om 16.00 uur een kerkdienst in de Huiskamer van de Speulbrink met als voorganger dhr. Wout Bomhof
Na de dienst drinken we gezellig een kopje koffie.
Naast de bewoners van de Speulbrink en de bewoners van de zorgappartementen, zijn familie en vrienden ook van harte welkom.
Noodhulp Afrika
De afgelopen twee zondagen heeft er een collectebus in de kerk gestaan om geld in te zamelen voor de door hongersnood getroffen gebieden in Afrika. Hierbij is € 388,60 ingezameld. Alle gevers hartelijk
dank voor de bijdrage. Mocht u nog een gift willen overmaken, dan
kan dit t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Vaassen, op bankrekening NL54 INGB 0001 5175 83 o.v.v. “Noodhulp Afrika”.
Paasontbijt
Op eerste paasdag, zondag 16 april, om 8.00 uur staan de rijk gevulde tafels weer klaar voor een gezellig ontbijt. Iedereen is van harte
welkom. Organisatoren zijn de gezamenlijke diaconieën. Wij vragen u
na afloop van het ontbijt een gift voor ons project Kontanoo (onderwijs
in Gambia).
U kunt zich opgeven t/m 13 april via de intekenlijst achter in de kerk of
per mail bij Anneke van Lohuizen, annekevanlohuizen@outlook.com,
Tel. 574841.

