Komende dienst in De Tabernakel
Zondag 18 februari
10.00 uur
Koster
BHV-er
Organist
Beameroperator
Collecten
Koffieschenken
Oppasdienst

Ds. Bert Heslinga
Dhr. Tonni Wijnhoud
Mw. Linda Bouwmeester
Dhr. Wop Kuipers
Dhr. Dick Visch
1. Gideons Bijbel; 2. Kerk
Mw. Meijndert en Fam. V.d. Zee
Mw. Marion Pol en Milan Koldenhof

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

Lied bij het Avondmaal: Prijs de Heer mijn ziel (Psalm 103)

Zondagsbrief
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Dienst in De Tabernakel – 11 februari
10.00 uur
Ouderling
Diakenen
Koster
Beameroperator
BHV-er
Organist
Collecten

Ds. Bert Heslinga
Dhr. René de Vries
Mw. Liesbeth Plat en Dhr. Ronald de Bruijn
Dhr. Johan van der Wal
Mw. Wilma van Dronkelaar
Dhr. Gerda v.d. Bunt
Dhr. Mart Lookman
1. Kerk; 2. Leprazending

Thema van de dienst: ‘Rein worden’
We vieren deze zondag de Maaltijd van de Heer

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 februari: mw. Tallien Bos  0578 575802
 zondagsbrief@detabernakel.nl
Kopij graag aanleveren vóór vrijdag 16.00 uur.

Liederen
Voor de dienst 836:1,2,4
Lied 116:1,3,6
Klein Gloria
Lied 834:1,2,3
Lied 923
Lied 534:1,2,3
Lied 393:1,2,3
Lied 985:1
Lied bij het Avondmaal 103c ; zie achterzijde Zondagsbrief
Slotlied 418:1,2,3
Lezingen:
Marcus 7:1-15 en Marcus 1: 40 – 42

Meeleven met elkaar
Marijke Rutgers-van Voorst (Het Duivenslag 11 in Oene) is geopereerd in het Gelreziekenhuis. Ze heeft een knieprothese gekregen. We
wensen haar een goed herstel toe.
Joop van der Molen (Prins Clausstraat 17) is met een nieuwe chemokuur begonnen op 2 februari. Daarna wordt bekeken of de operatie
aan de slokdarm kan plaatsvinden.
We wensen hem alle goeds en Gods zegen toe.
Ook de overige zieken thuis en zij die herstellen wensen we alle
goeds. We denken in het bijzonder aan Arie Bonhof, die wacht op een
operatie aan de rug en Willeke van der Kwast, die bezig is om te herstellen.
En ook onze oudere gemeenteleden in Wendhorst en De Speulbrink
vergeten we niet. Ook met hen zijn we verbonden als gemeente van
de Heer.
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 Mw. J. van Dijk en fam. Stevens/v.d. Kamp.
Bloemen
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar Dhr. Cor
van Leeuwen, Jan Hamerstraat 34

Wilt u de bloemen bij hem thuis bezorgen,neem dan contact op met de
ouderling.
-

Agenda
Ma. 12.02
Di. 13.02

19.30 uur
19.00 uur
19.45 uur
Do. 15.02 20.00 uur
Ma. 05.03 09.00 uur
Do. 22.03 - Ma. 26.03

Taakgroep Pastoraat
Catechese groep ‘Connect’
GGG bij Jannie van Dijk, Psalm 146
Grote Jeugdraad in het Vooronder
Inleveren Kerkklank
Oud Papier Container

Diaconale collecte - LEPRAzending
LEPRAzending is een internationale christelijke organisatie die als
doel heeft leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bij te staan.
LEPRAzending streeft ernaar Gods liefde tastbaar te maken voor
mensen die zich door God en mens verstoten voelen. Daarom doet
LEPRAzending meer dan alleen het opsporen, behandelen en revalideren van leprapatiënten. Veel patiënten zijn hun werk, hun positie en
hun familie kwijtgeraakt als gevolg van lepra. LEPRAzending zoekt
met deze mensen naar mogelijkheden om een nieuw bestaan op te
bouwen. Helpt u ook?
U kunt uw steun geven tijdens de collecte of maak uw gift over naar
de Diaconie Gereformeerde Kerk Vaassen, NL54 INGB 0001 5175 83
o.v.v. Leprazending.
Kerkdienst in de Speulbrink
Donderdag 15 februari a.s. is er om 16.00 uur een kerkdienst in de
Huiskamer van de Speulbrink, waarin het Heilig Avondmaal wordt
gevierd met als voorganger Ds. Caroline van der Leek. Na de dienst
drinken we een kopje koffie.
Naast de bewoners van de Speulbrink en de bewoners van de zorgappartementen, zijn familie en vrienden ook van harte welkom.
Net als vorig jaar is er gelegenheid om een huispaaskaars te bestellen. Een bestellijst ligt in beide kerken. Er zijn diverse groottes en
afbeeldingen. In onze kerken en de Speulbrink wordt komend jaar
afbeelding A gebruikt met een vredesduif, laurierblad en kelk; symbool van de Heilige Geest, afgebeeld op een klassiek rood kruis.
Namens de gez. Commissie Paascyclus,
Alie v. d. Berg en Marijke Dekker.

