Komende dienst in De Tabernakel, 23 april – Quasi Modo Geniti
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Collecte
1. Vereniging Vluchtelingenwerk 2. Kerk
Organist
Dhr. Cor van Leeuwen
Koster
Dhr. Johan van der Wal
BHV-er
Mevr. Gerda v.d. Bunt
Beameroperator
Dhr. Wilco Langevoort
Koffieschenken
Mevr. Herder en de Fam. Markvoort
Oppasdienst
Mevr. Kathelyne Wolf en Abel Groeneveld
De dienst live of later beluisteren? www.kerkomroep.nl
Vele kleintjes maken groot: bij de uitgang zending- en bloemenbusje.
Bezorger Zondagsbrief gezocht
Helaas heeft mijn oproep in Kerkklank van maart voor het bezorgen
van de zondagsbrief nog geen resultaat opgeleverd. Maar wat niet is,
kan nog komen .....!
Wie wil op vrijdagavond of zaterdag de zondagsbrief bij vier kerktelefoon adressen bezorgen en ze in De Tabernakel leggen? In overleg
kan voor vervanging gezorgd worden bij ziekte en/of vakantie. Ik hoor
het graag: Jan Piet Huijssoon, tel. 06 25017317 of
jphuijssoon@planet.nl
Kidsclub
Woensdag 19 april in De Tabernakel van 14:00 tot 15:30 uur. Voor
ALLE kinderen die op de basisschool zitten! Je hoeft dus niet kerkelijk
of christelijk te zijn, iedereen is welkom. Neem dus je vriendje of
vriendinnetje mee!

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.

Zondagsbrief
De Tabernakel
Jaargang 22 weeknr. 15

www.detabernakel.nl

16 april 2017

Dienst in De Tabernakel
zondag 16 april – 1e Paasdag -1e zondag van Pasen
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Ouderling
Dhr. Harry Bremer
Diaken
Dhr. Gerard Hardeman
Organist
Dhr. Hans Snellenberg
Koster
Dhr. Dick Markvoort
BHV-er
Mevr. Linda Bouwmeester
Beameroperator Dhr. Dick Visch
Collecten
1. Stg. Kontanoo, 2. Onderhoud

Thema is zondag ’Geloof in het leven’.
Het gelijknamige project van de kinderdienst sluiten we af.
Liederen:
Liederen voor de dienst: ELB 122:1,3 en 4 en Lied 624
Zingende Gezegend lied 155
Lied 619 :1,4,5 en 6
ELB 427 ELB:1,2 en 3
Lied 641:1,2 en 3
ELB 411
Lied 642
ELB 132

Lezingen:
Kolossenzen 3:1-4
Johannes 20:1-10

Meeleven met elkaar:
Henny Beekman (Veldeksterweg 52) zal a.s. dinsdag worden
opgenomen in het Isalaziekenhuis in Zwolle, waar ze woensdag
geopereerd zal worden, een lange en ingrijpende operatie. We wensen
haar en haar man en kinderen sterkte deze week en Gods zegen.
Zr. G. van Lohuizen-van Druten is, nadat ze haar heup had gebroken, in
het ziekenhuis geweest, maar inmiddels terug naar Wendhorst in Heerde.
Zr. W.J. van de Bunte-Freriks (Zwolseweg 431) is in het Gelreziekenhuis
A’doorn opgenomen met diverse klachten. Ze is verzwakt en wat verward.
We hopen dat ze thuis verder verzorgd kan worden, nadat in het
ziekenhuis niets meer gedaan kan worden.
Femkje Volkers (Oude Zwolseweg 203) verblijft op de GGZ afdeling van
het Gelreziekenhuis in Zutphen.
Allen wensen we de vrede en zegen van God.
Bloemschikking Pasen
God van licht en leven.
In Jezus, is de dood overwonnen,
in die kracht mogen wij staan.
De groeikracht ( gesymboliseerd door de boomschijven) breekt door de
dood en brengt het Licht ( gesymboliseerd door de witte bloemen) ,
dat onze kracht wordt.
Kinderdienst
Het is vandaag Pasen! De vrijdag voor Pasen is Jezus gekruisigd. Hij
had niks verkeerd gedaan maar toch riepen de mensen dat hij weg moest
en dat hij gekruisigd moest worden. Voor het graf van Jezus lag een hele
grote steen. Op zondagochtend gaan drie vrouwen op weg naar het graf
van Jezus, ze zijn erg verdrietig. De zon schijnt prachtig maar de vrouwen
zien het niet, ze denken alleen aan de vrijdag ervoor en toen werd alles
donker. Als de vrouwen bij het graf komen zien ze iets wat eigenlijk niet
voor te stellen is. Het graf van Jezus is leeg, omdat Jezus is opgestaan.
Hoe het verhaal verder gaat vertellen we 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
Mevr. T. Elzen en fam. Bremer.

Agenda
Di. 18.04
Wo. 19.04
Do. 20.04

Do. 20-22.04
Ma. 08.05

19.45 uur
GGG bij Jannie van Dijk
14.00-15.30 Kidsclub in De Tabernakel
14.00 uur
Vergadering Vrijwilligers De Speulbrink
16.00 uur
Dienst in de Speulbrink,
Heilig Avondmaal, voorganger ds. v.d. Leek
20.00 uur
GGG bij Jolanda Töpfer
Oud papiercontainer bij De Tabernakel
09.00 uur
Inleveren kopij Kerkklank

Diaconale collecte – Stichting Kontaanoo
Het gezamenlijke project van de beide diaconieën voor het onderwijs in
de plaats Jidda in Gambia. Met onze steun kan er in overleg met de bevolking ook op economisch vlak een stapje vooruit worden gedaan. Tot
eind 2017 ondersteunen we dit project.
Kerkdienst in de Speulbrink
Donderdag 20 april a.s. is er om 16.00 uur een kerkdienst in de Huiskamer van de Speulbrink met als voorganger ds. v.d. Leek-Vosmeer.
We vieren samen het Heilig Avondmaal. 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.
Tabernakelspektakel
Het voor de derde maal in successie gehouden Tabernakelspektakel op
7 april was in alle opzichten weer een groot succes. Het in de begroting
geraamde bedrag van € 4.000,- werd overtroffen met een opbrengst van
ruim € 5.000,-. Daarnaast was het weer een gezellige avond met veel
ontmoetingen die voortgezet worden als de workshops, clinic’s etc. worden uitgevoerd. Veel dank aan de mannen van de organisatie, Henk,
Peter, Jeen, Wilco en Bert, de sponsoren en de vele gemeenteleden die
hielpen de kerkzaal om te bouwen en in de oorspronkelijke staat terug te
brengen. En natuurlijk ook aan de mensen van de bediening, waaronder
weer veel jongeren! Ron Eggink, voorzitter Taakgroep Beheer
Traktatie bij de koffie.
Na de geweldige bijeenkomst ter gelegenheid van 25 jaar Vaassen doen
we een bescheiden poging om u/jullie allemaal te bedanken. Er is iets bij
de koffie/thee na afloop van deze dienst. Hartelijk dank voor 25 jaar fijne
samenwerking en gemeente-zijn. En dank voor de vele hartelijke woorden en het geweldige geschenk!
Magda Kramer en Bert Heslinga

