Komende diensten in De Tabernakel,
13 april
Witte Donderdag
Collecte
Nieuw Hydepark (v/h Roosevelthuis)
14 april
Goede Vrijdag
15 april
Stille Zaterdag
Collecte
Kerk
16 april
1 e Paasdag
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Collecte
1. Stg. Kontanoo, 2. Onderhoud
Organist
Dhr. Hans Snellenberg
Koster
Dhr. Dick Markvoort (13-16 april)
BHV-er
Mevr. Yolande Eggink
Mevr. Gerda v.d. Bunt
Dhr. Dick Markvoort
Mevr. Linda Bouwmeester
Beameroperator
Dhr. Dick Visch
Koffieschenken
Mevr. T. Elzen en fam. Bremer
Oppasdienst
de Dames Wilma en Liset de Bruijn
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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
Het Evangelisch Werkverband heeft dit jaar weer een 50 dgn. kalender gemaakt met als thema “Wachten op de belofte van de Heilige Geest”, 50 dgn.
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. Het 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 plus € 4,- adm. 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.

www.detabernakel.nl

9 april 2017

Dienst in De Tabernakel
zondag 9 april - 6e zondag 40-dagentijd – Palmarum/Palmzondag
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Ouderling
Mevr. Hanneke Ligt
Diaken
Dhr. Gerard Hardeman
Muz. begeleiding Praiseband
Koster
Dhr. Wolbert van Dronkelaar
BHV-er
Mevr. Yolande Eggink
Beameroperator Dhr. Dick Visch
Collecten
1. KinA 2. Kerk
19.00 uur
Afsluiting Catechese in de Dorpskerk
Voorgangers
Ds. B. Heslinga en Ds. C.E. Lavooij
Ouderling
Mevr. Carolyn Koenders
Diaken
Dhr. Joost Eggink
Thema is: De Koning knecht. Willen we iemand volgen die Koning is
door te dienen?
Wat verwachten we van Hem?
Liederen:
Lied voor de dienst Lied 552
Psalm 24:1,2,4
Lied 1005:1,2,4
Opwekking 240
Projectlied
Lied 550:1,3
ELB 118 ELB
Opwekking 400
Lied 555
Opwekking 298
Lezingen:
1e lezing Zacharia 9:9-10
2e lezing Johannes12:12-24

Catechese dienst 19.00 uur
Liederen:
Psalm 72:1,4
‘k Stel mijn vertrouwen
Lied 554:1.3.4
Lied 675
Lied 487:2,3
Slotlied 555
Lezing
Marcus 11:1-10

Meeleven met elkaar:
Henny Beekman (Veldeksterweg 52) wacht op een oproep voor een
operatie aan de galwegen, waarbij een tumor verwijderd zal worden. We
wensen haar sterkte in deze weken.
Femkje Volkers (Oude Zwolseweg 203) die verblijft nog op de GGZ afdeling van het Gelreziekenhuis in Zutphen. Ook haar wensen we alle goeds
en de vrede van God.
Bloemen
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar zr. Gerda v.d.
Bunt, Julianalaan 77.
Wilt u de bloemen bij hen thuisbezorgen, neem dan even contact op met
de ouderling.
Bloemschikking Palmpasen
Vandaag staan de mensen te juichen als Jezus Jeruzalem binnen gaat,
maar het juichen zal veranderen in ‘Kruisig Hem’.
Dit wordt in de schikking gesymboliseerd door de takken vooraan en het
kruis op de achtergrond.
Kinderdienst
Vandaag is het palmpaaszondag. Zoals elk jaar gaan we een mooie
palmpaasstok maken maar we gaan ook een verhaal lezen. Het gaat
vandaag over de mensen die Jezus tegemoet gaan als Hij op een ezel
Jeruzalem binnenrijdt. De mensen zwaaien met palmtakken naar hem. Ze
zijn heel benieuwd naar hem want hij spreekt woorden die sterker zijn dan
de dood. De mensen juichen hem toe en iedereen wil hem zien. Ze roepen: “ Leve de man die gestuurd is door God en Leve de koning van Israel”. Als Jezus langs rijdt roepen ze naar hem: “Hosanna”
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. Langevoort.

Agenda
Zo. 16.04
Do. 20 -22-04
Ma. 08-05

10.00 uur
Jeugdkerk in De Rank
Oud papiercontainer bij De Tabernakel
09.00 uur
Inleveren kopij Kerkklank

Diaconale collecte –
Palmzondag 9 april – Kerk in Actie
Steun de mensen met een handicap in Myanmar.
In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk. Toch is meer dan 50% van hen in
principe in staat om te werken en in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
The Leprosy Mission International (TLMI) werkte oorspronkelijk voor lepra
patiënten, maar zet zich nu ook breder in voor gehandicapten. Ze stimuleert
hen met vakonderwijs of microkredieten om een eigen bedrijfje te beginnen
en probeert ook werkplekken te creëren bij grotere bedrijven en biedt medische zorg. Kinderen met een handicap krijgen fysiotherapie en logopedie,
zodat zij later meer kansen hebben om aan de slag te komen. Zo ondersteunt TLMI sterke vrouwen en dappere mannen die vechten voor een betere toekomst.
Witte Donderdag 13 april - Nieuw Hydepark
Voor mensen met een kwetsbare gezondheid, die gehandicapt of moeilijk ter
been zijn, is “Nieuw Hydepark” (v/h Roosevelthuis) een ideaal adres voor
een heerlijke vakantieweek. Met veel vrijwilligers, waaronder gediplomeerde
verpleegkundigen en geestelijk verzorgers, is dit mogelijk. Deze collecte
wordt gebruikt voor een bijdrage in de kosten.
Pasen
Op eerste Paasdag hebben we als gezamenlijke PKN kerken de volgende
activiteiten georganiseerd:
Wanenk
Bij het ochtendgloren verzamelen we ons om 6.30 bij de ingang van de Wanenk, om daar tussen de graven het Paasevangelie te lezen en enkele liederen te zingen. Daarna wandelen we door het dorp.
Paasontbijt
We zijn op tijd terug om met elkaar het Paasontbijt te nuttigen in de Rank.
Als u niet mee doet aan de wandeling, wilt u dan om 8 uur in de Rank aanwezig zijn.
Paaszang
Aansluitend op het ontbijt begint om 9.15 uur de Paaszang op de markt. Ook
het Vaassens Fanfare- Corps werkt weer mee aan de zang. Op tijd sluiten
we af zodat u op tijd kunt zijn voor de kerkdiensten die in beide kerken om
10 uur beginnen.

