Komende dienst in De Tabernakel
Zondag 28 januari - Kerk- en Schooldienst met ’t Mozaïek
10.00 uur
Koster
BHV-er
Beameroperator
Collecten
Koffieschenken
Oppasdienst

Ds. Bert Heslinga
Dhr. Wolter van Dronkelaar
Mw. Gerda van de Bunt
Mw. Wilma van Dronkelaar
1. Hoop voor Albanië 2. Kerk
Fam. Verstoep/Smink en mw. Jacqueline Treffers
Mw. Wilma de Bruijn en Liset, Jaël van Drie

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

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 – Zondag van gebed voor de
21 januari
eenheid van de christenen
10.00 uur
Ouderling
Diaken
Organist
Koster
Beameroperator
BHV-er
Collecten

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

19.00 uur
Ouderling
Diaken
Organist
Koster
BHV-er
Collecten

Ds. Bert Heslinga
Mw. Carolyn Koenders
Mw. Willy Stevens
Dhr. Cor van Leeuwen
Dhr. Jeen Bouma
Dhr. Dick Markvoort
1. Gussew 2. Kerk

Thema ochtenddienst: Recht door zee
Thema avonddienst: Songs of Praise
Liederen: zie liederenblad

Protestantse Gemeente, Gereformeerde Kerk Vaassen
Redactieadres januari: Magda Kramer  06 136 003 24
 zondagsbrief@detabernakel.nl
Kopij graag aanleveren vóór vrijdag 16.00 uur.

21 januari 2018

Lezing: Exodus 14:30-15:6, 20-21
Romeinen 8:14-17

lofprijsdienst

Meeleven met elkaar
Voor br. Joop van der Molen (Prins Clausstraat 17) is het nog even
wachten op uitslagen en het medische vervolgtraject m.b.t. zijn slokdarmaandoening.
Spannende weken derhalve. We wensen hem alle goeds en Gods zegen toe.
Br. Arie Bonhof (Kerkweg 56) moet binnenkort een rugoperatie ondergaan in Zwolle. We hopen met hem dat het zal helpen om weer wat
mobiel te worden. Ook hem wensen we Gods zegen toe.
Ook de overige zieken en de ouderen die aan huis gebonden zijn wensen we alle goede en Gods nabijheid.
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?

Agenda
Do. 25 tot ma. 29-01
Di. 23 jan 19.00 uur
20.00 uur
Ma. 05 feb 09.00 uur

Oud papiercontainer
Catechesegroep ‘Connect’ in Het Vooronder
Kring bij fam. Uithol, Deventerstraat
Inleveren kopij Kerkklank

Diaconale collecte - Hoop voor Albanië
Albanië is een van de armste landen van Europa. Het land is door de
geschiedenis getekend en probeert via o.a. hulp van andere landen
een stabiele economie op te bouwen.
De Stichting Hoop voor Albanië heeft zich de volgende doelen gesteld: bevorderen van het materiële en geestelijke welzijn van het Albanese volk en verbeteren van hun levensomstandigheden. De stichting werkt vanuit een christelijke levensvisie, maar maakt geen onderscheid tussen ras of geloof. Er wordt kleding verzonden, huisraad,
schoolmateriaal, medisch materiaal, voedsel en christelijke literatuur.
Er wordt samengewerkt met lokale hulpverleners en kerken, die goed
kunnen aangeven waar hulp hard nodig is. Distributie van materialen
vindt vaak plaats via hen.

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 familie Ligt en mw. Netty Tonen.

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.Hoop voor Albanië

Bloemen
De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar Evert
Idema, Martenshofstede 21. Evert heeft jarenlang namens de diaconie
onze kerk vertegenwoordigd bij de kerkdiensten in de Wendhorst in
Heerde. Per 1 januari is hij hiermee gestopt. Evert wordt hiervoor hartelijk bedankt.

Actie Kerkbalans
Vandaag start ook in De Tabernakel de actie Kerkbalans. De
komende twee weken worden de meeste leden, of de mensen die
zeer nauw met ons verbonden zijn, persoonlijk benaderd om voor dit
jaar weer een financiële toezegging te doen voor onze kerk of een
van de fondsen, zoals diaconie of jeugdwerk. Onze kerkelijk
gemeente beschikt over een eigen predikant en een goed onderhouden gebouw. Veel vrijwilligers zorgen mede voor de uitvoering van
het pastorale werk, het kinderwerk of de schoonmaak. Maar om de
rekeningen te betalen is er ook gewoon geld nodig, het is niet anders.

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

Tijdens de collecte wordt een korte presentatie vertoond waarin u
alvast wordt geïnformeerd over de noodzaak van onze Actie Kerkbalans.

