Komende dienst in De Tabernakel
Zondag 17 juni
(jeugdkerk in De Rank)
10.00 uur
Koster
Organist
Beameroperator
BHV-er
Collecten
Koffieschenken
Oppasdienst

Ds. Bert Heslinga
Dhr. Dick Markvoort
Dhr. Maarten Westenberg
Mw. Wilma van Dronkelaar
Dhr. Dick Markvoort
1. Keniakinderen 2. Kerk
Fam. Elzen en fam. Dijkstra
Mw. Anke Jacobs en Céline Bouwmeester

19.00 uur
Koster
Organist
BHV-er

Cantatedienst (ds. B. Heslinga)
Dhr. Johan van der Wal
Dhr. Cor van Leeuwen
Mw. Gerda van de Bunt

Zondagsbrief
De Tabernakel
Jaargang 23 weeknr. 23

www.detabernakel.nl

Dienst in De Tabernakel – tweede zondag na Trinitatis
Zondag 10 juni
10.00 uur
Ouderling
Diaken
Koster
Organist
Beameroperator
BHV-er
Collecten

Dhr. René de Vries (Vaassen)
Mw. Jacqueline Treffers
Dhr. Ronald de Bruijn
Dhr. Wolbert van Dronkelaar
Dhr. Wop Kuipers
Dhr. Loek van der Beek
Mw. Gerda van de Bunt
1. Project Bethania 2. Onderhoud

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

Thema:

Elia in de woestijn

Liederen:

Psalm 138:1 en 4
Psalm 25:3
Psalm 25:4
NLB lied 320:1, 2 en 3
NLB lied 869:1 en 4
NLB lied 765:1, 2, 3 en 4
NLB lied 1008:1
NLB lied 864:1 en 5

Lezing:

1 Koningen 19:1-18
Marcus 4:26-34

Contact
Nieuw of te gast in onze kerk? Interesse voor onze activiteiten?
Reageren naar aanleiding van de dienst?
Bel of mail ds. Bert Heslinga
 06 46458207,  predikant@detabernakel.nl of bheslinga@hetnet.nl

Protestantse Gemeente - Gereformeerde Kerk Vaassen
Redactieadres juni: mevr. Magda Kramer  06-13600324
 zondagsbrief@detabernakel.nl
Kopij graag aanleveren vóór vrijdag 16.00 uur.

10 juni 2018

Meeleven met elkaar
Br. Joop van der Molen (Prins Clausstraat 17) ondergaat maandag een zware operatie in het UMC (Utrecht) aan zijn slokdarm.
We hopen met hem dat alles goed gaat en dat het tot genezing
mag leiden.
Zr. Tineke de Goede (Smutsstraat 33) herstelt van de operatie aan
haar schouder. We hopend dat het haar helpt om met meer energie
en zonder pijn te leven en te werken.
Ook zij die thuis herstellen van ziekte en/of operaties wensen we
een goed herstel toe en Gods 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. De Vries en mw. Van der Meer.
Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar onze
preeklezers, voor hun inzet: dhr. Jaap de Jong, Kerkweg 54, die al
ongeveer 15 jaar preeklezer is, en dhr. René de Vries, Hindenhoek 38,
die vandaag preeklezer is.
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.

Agenda
Wo. 13-06 20.00 uur Taakgroep beheer
Ma. 09-07 09.00 uur Inleveren kopij Kerkklank
27-30-07
Oud papiercontainer
Diaconale collecte - Moldavië 'Bethania' (gez. diaconaal project
Moldavië is een van de armste landen van Europa. Door hoge werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking in
het buitenland waardoor kinderen en ouderen dikwijls alleen achter
blijven en er niemand is die voor ze zorgt. Veel kinderen zijn daardoor
op zichzelf aangewezen, gaan niet regelmatig naar school en lopen
groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. De
christelijke organisatie ‘Bethania’ voorziet vanuit haar dagcentrum de
meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van
thuiszorg en een warme maaltijd. Bij het dagcentrum van Bethania
krijgen kwetsbare kinderen hulp bij het maken van huiswerk, een
maaltijd en psychosociale hulp aangeboden. Door middel van educatie en recreatief bezig zijn, wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van de kinderen in gevaar wordt gebracht.
Overstappen van kinderdienst naar jeugdkerk
Zondag 17 juni starten we met het project ‘Brugklashelden’ voor de
kinderen die komend jaar overstappen van de kinderdienst naar de
jeugdkerk. Samen met deze kinderen bereiden we ons drie weken
voor op de overstapdienst die 8 juli wordt gevierd. Het thema van
deze dienst is ‘Vriendschap’.
De kinderen zijn hiervoor al uitgenodigd en wij zien er naar uit om
volgende week zondag samen met jullie te starten!
Cantatedienst Petrus
Zondagavond 17 juni om 19.00 uur wordt in de Tabernakel een
cantatedienst gehouden. In deze dienst wordt de cantate 'Petrus,
visser van mensen' uitgevoerd, die geschreven is door onze organist/pianist Cor van Leeuwen. De cantate wordt gezongen door projectkoor Jubilate Deo uit Oene met begeleiding van kamerorkest
d' Accordo. Ook een aantal eigen gemeenteleden werkt mee.
Voorganger is ds. Bert Heslinga.

