Komende dienst in De Tabernakel
Zondag 21 januari – Jeugdkerk
10.00 uur
Collecten
Organist
Koster
BHV-er
Beameroperator

Ds. M. Visch-de Bruin - interkerk. kanselruil
1. Gussew 2. Jeugd
Hans Snellenberg
Mw. Dieneke Dijkstra
Mw. Gerda van de Bunt
Dhr. Loek van der Beek

19.00 uur
Collecten
Organist
Koster
BHV-er

Ds. Bert Heslinga - lofprijsdienst
1. Gussew 2. Kerk
Cor van Leeuwen
Dhr. Jeen Bouma
Dhr. Dick Markvoort

De dienst live of later beluisteren? www.kerkomroep.nl
Vele kleintjes maken groot: bij de uitgang zending- en bloemenbusje
Opgave High Tea op 20 januari
Hiermee nodigen wij u uit voor de High Tea in De Rank op zaterdag
20 januari (14.30-16.30 uur). Deze gezellige middag wordt georganiseerd door gemeenteleden van De Tabernakel en de Dorpskerk en is
voor iedereen toegankelijk. Voor deelname wordt een bijdrage van
€ 5,- gevraagd. Tot en met 19 januari kunt u zich telefonisch aanmelden bij Hennie Beekhuis (575442) of George van Hoogeveen
(576112). Geeft u ook even door als u een dieet moet volgen?
Ook liggen er intekenlijsten in beide kerken. U kunt hierop uw naam,
tel. en eventueel dieet noteren.
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
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Dienst in De Tabernakel – tweede zondag Epifanie
14 januari
10.00 uur
Ds. B. Heslinga
Ouderling
Dhr. Herman Vooijs
Diaken
Dhr. Ronald de Bruijn
Organist
Dhr. Mart Lookman
Koster
Dhr. Tonni Wijnhoud
Beameroperator Dhr. Dick Visch
BHV-er
Mw. Linda Bouwmeester
Collecten
1. God’s Golden Acre 2. Onderhoud

Thema van de dienst:
We lezen uit het evangelie van Lucas over de doop van Jezus in de
Jordaan en wat daar aan vooraf gaat.
We mogen Arwolt Brummel als nieuwe diaken bevestigen en Zwaantje
Kamphuis, Jeanette Kuipers en Wubbo Bremmer als pastorale
medewerkers voorstellen aan de gemeente. We zijn natuurlijk erg blij
dat zij zich willen inzetten voor deze taak.
We nemen afscheid van Joost Eggink en Willem Brummelkamp als
diaken en Arie Bonhof als pastoraal medewerker.
Liederen:
Voor de dienst: Lied 885
Psalm 100
Lied 837:1, 4
Lied 287:1, 2
Lied 425 ELB
Lied 524
Lied 791:1, 3, 4, 6
Lied Iona 40
Lied 418

Lezing:
Lucas 3:10-17 en 21-22

Meeleven met elkaar
Br. Joop van der Molen (Prins Clausstraat 17) heeft een kijkoperatie
gehad in het ziekenhuis in Utrecht. Het is nu wachten op de uitslag en
de grote operatie deze maand. We wensen hem alle goeds en Gods
zegen bij alles wat er komt.
Ook de overige zieken en zij die herstellende zijn, wensen we alle
goeds en Gods zegen in het nieuw begonnen jaar.
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. Markvoort en mw. Klazien Herder.
Bloemen
De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar de
vertrekkende ambtsdragers, als dank van de gemeente voor al hun
inzet de afgelopen tijd.
Wilt u de bloemen bij hem thuis bezorgen, neem dan contact op met
de ouderling.

Agenda
Ma. 15 jan 19.30 uur
Di. 16 jan 19.00 uur
19.45 uur
20.00 uur
Do. 18 jan 16.00 uur
Do. 25 tot ma. 29-01
Ma. 05 feb 09.00 uur

Grote kerkenraad
Catechesegroep ‘Connect’ in het Vooronder
GGG bij Jannie van Dijk (Psalm 145)
Kleine jeugdraad
Dienst in de Speulbrink, ds. Heslinga
Oud papiercontainer
Inleveren kopij Kerkklank

Diaconale collecte - God’s Golden Acre
De Stichting God's Golden Acre houdt zich bezig met de zorg voor
kinderen die als gevolg van aids en geweld wees zijn geworden of
door hun ouders verlaten zijn. Het werkgebied is de provincie
Kwazulu-Natal in Zuid-Afrika. Dit gebied mag dan een geliefde
vakantiebestemming zijn, de nood is dáár het grootst. Het motto van
de stichting is ‘Geef een kind een thuis’. Van harte bij u aanbevolen!
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. Gods Golden Acre.

Dienst in de Speulbrink
Donderdag 18 januari is er om 16.00 uur een kerkdienst in de huiskamer van de Speulbrink met als voorganger ds. Bert Heslinga.
Na de dienst drinken we een kopje koffie/thee.
Naast de bewoners van de Speulbrink en de zorgappartementen, zijn
familie en vrienden ook van harte welkom.

