Komende dienst in De Tabernakel, 26 maart - Laetare
10.00 uur
Ds. B. Heslinga
Collecten
1. Gideons 2. Jeugd
Organist
Dhr. Cor van Leeuwen
Koster
Mw. Dieneke Dijkstra
BHV-er
Mw. Yolande Eggink
Beameroperator Mw. Wilma van Dronkelaar
Koffieschenken
Fam. Idema / Fam. De Vries
Oppasdienst
Mw. Katheleyne Wolf en Jaël van Drie

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

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 maart: Magda Kramer  06-13600324
 zondagsbrief@detabernakel.nl
Kopij graag aanleveren vóór vrijdag 16.00 uur.
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Dienst in De Tabernakel
zondag 19 maart - 3e zondag 40-dagentijd - Oculi
10.00 uur
Ds. D. van Meulen (Epe)
Ouderling
Mw. Jacqueline Treffers
Diaken
Mw. G. van Diepen
Organist
Dhr. Maarten Westenberg
Koster
Dhr. Tonni Wijnhoud
BHV-er
Dhr. Bas Treffers
Beameroperator Dhr. Wilco Langevoort
Collecten
1. St. Kenya Kinderen 2. Kerk

Liederen:
Psalm 91:1, 2
Psalm 91:5, 6
Lied 313:1
Lied 313:3, 4
Lied 538:1, 2
Lied 538:3, 4
Psalm 138:3, 4
Lied 864:1, 2, 3

Lezingen:
Psalm 91:9-16
Lukas 4:1-13

Meeleven met elkaar
Femkje Volkers (Oude Zwolseweg 203, 7345 DH Wenum Wiesel) verblijft nog op de GGZ-afdeling van het Gelreziekenhuis in Zutphen.
Br. Loek van de Beek (Vuurdoornstraat 144) ondergaat nog steeds
onderzoeken. De komende week wordt er meer bekend.
Bloemen
De bloemen gaan vandaag naar br. Herman Vooijs, Oude Apeldoornseweg 15. Hij heeft een operatie ondergaan en is inmiddels thuis aan het
herstellen. We wensen hem via deze bloemen namens de gemeente van
harte beterschap.
Wilt u de bloemen wegbrengen, neem dan contact op met de ouderling.
Kinderdienst
Vorige week hebben we gehoord en gelezen dat ook Jezus niet altijd vrolijk en blij was. Hij was moe en zelfs een beetje kattig tegen de vrouw die
hem om hulp vroeg. Gelukkig kwam het allemaal goed en hebben we ook
daar weer wat moois van geleerd.
Vandaag gaat het over het verhaal dat Jezus een man geneest. Een grote
mensenmenigte is erbij als dit gebeurt. De meeste van hen zijn verbaasd.
Maar er zijn een paar mensen die denken dat het niet goed kan zijn. Zij
vragen zich af waar Jezus de kracht vandaan haalt om iemand te kunnen
genezen. Is dat van God of van iets anders? Wij gaan het er met elkaar
over hebben 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
mw. José van der Meer / Fam. Dijkstra.

Agenda
Ma 20-03
Di 21-03

19.30 uur
18.30 uur
19.15 uur
Do 23-03 20.00 uur
Ma. 03-04 09.00 uur
Do. 20 tot 22-04

Voorbereiden paascyclus in De Tabernakel
Catechese in De Tabernakel
Catechese in De Tabernakel
GGG bij mw. Anja van der Beek
Inleveren kopij Kerkklank
Oud papiercontainer bij De Tabernakel

Diaconale collecte – Stichting Kenya Kinderen
Stichting Kenya Kinderen zet zich in om de leefomstandigheden van
kinderen in de Rift Valley in centraal Kenya te verbeteren. De projecten
die hiervoor zijn opgezet hebben betrekking op hygiëne, voeding en
scholing.
De stichting onderhoudt persoonlijke contacten met haar partner in
Kenya Boresha Maisha ya Mtoto Mkenya (verbetering van het leven van
een kind in Kenya)om zodoende een goed inzicht te hebben en te behouden in de plaatselijke omstandigheden.
De stichting is opgezet door enkele zeer enthousiaste personen die
tijdens een reis naar Kenya een weeshuis bezochten en geraakt werden
door de slechte omstandigheden in het huis. Door de inzet van deze
mensen zijn er inmiddels verschillende projecten gerealiseerd.
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Extra collecte – Noodhulp Afrika
Er dreigt een hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika.
Kerk in Actie heeft daarom een oproep gedaan aan de plaatselijke
gemeenten om in actie te komen en de getroffenen te helpen.
Voor de diaconie een reden om daar gehoor aan te geven en de bus
voor noodhulp neer te zetten.
Vandaag en zondag 26 maart staat de bus in de hal van de kerk.
Laat uw hart spreken en steun deze extra collecte.

