Komende dienst in De Tabernakel, 30 april, Misericordia Domini
10.00 uur
Ds. J. van der Klis, Apeldoorn
Collecte
1. Stg. Derdehands, 2. Kerk
Organist
Dhr. Mart Lookman
Koster
Dhr. Tonni Wijnhoud
BHV-er
Mevr. Yolande Eggink
Beameroperator
Mevr. Wilma van Dronkelaar
Koffieschenken
Mevr. Tonen en de fam. Markvoort
Oppasdienst
de Dames Anneloes en Lieke Dijkstra
De dienst live of later beluisteren? www.kerkomroep.nl
Vele kleintjes maken groot: bij de uitgang zending- en bloemenbusje.
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Dienst in De Tabernakel
zondag 23 april – Quasi Modo Geniti
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Ouderling
Mevr . Jacqueline Treffers
Diaken
Dhr. Willem Brummelkamp
Begeleiding
Dhr. Cor van Leeuwen met ons eigen huisorkest
Koster
Dhr. Johan van der Wal
BHV-er
Mevr. Gerda v.d. Bunt
Beameroperator Dhr. Wilco Langevoort
Collecten
1. Vereniging Vluchtelingenwerk; 2. Kerk

Thema is ‘De Heer is onze reisgenoot’
Het Bijbelverhaal over de Emmaüsgangers is ook een verhaal over
onze weg met God. Deze zondag gaat het om de vraag of God er
wel echt is. Waarom zou je geloven in iemand die je niet ziet?

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.

Liederen:
Voor de dienst; Lied 663 uit Hemelhoog – Vader, ik aanbid U
Aanvangslied 139b
Lied 650:1 en 2
Klap in je handen van blijdschap
Van A-Z Opwekking voor kinderen 241
Lied 646:1,2,3 en 4
Lied 460 uit Hemelhoog - Ik zal er zijn.
Lied 617a uit Hemelhoog - 10.000 redenen
Lezingen:
Lucas 24:13-35

Meeleven met elkaar:
Henny Beekman (Veldeksterweg 52) is geopereerd in het Isalaziekenhuis in Zwolle. Alles is gelukkig goed gegaan en nu mag ze stap
voor stap gaan herstellen van de operatie.
Adres: Isala Hoofdgebouw t.a.v. H.J. Beekman-de Weerd, Postbus
10400, 8000 GK Zwolle
Zr. G. van Lohuizen-van Druten is aan het herstellen nadat ze haar
heup had gebroken. Ze is weer terug naar Wendhorst in Heerde
Zr. W.J. van de Bunte-Freriks (Zwolseweg 431) ligt nog in het is in
het Gelreziekenhuis (Locatie Lukas) afdeling B527. Het is de bedoeling dat zijn thuis verder verpleegd zal worden.
Femkje Volkers (Oude Zwolseweg 203) is weer thuis. We wensen
haar een goed herstel en zijn blij met deze stap in het herstelproces.
Allen wensen we de vrede en zegen van God
Bloemen
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar Evert
Koldenhof, Cromme Ackerstede 78.
Zijn vrouw Monique is een van leiders van de Kinderdienst.
Al twee jaar lang maakt haar man Evert in zijn eentje voor alle kinderen de palmpasen-stokken. Als blijk van waardering geven wij hem de
kerkbloemen van deze zondag.
Wilt u de bloemen bij haar thuisbezorgen, neem dan even contact op met de
ouderling.

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. Herder en de Fam. Ligt.

Agenda
Ma. 24.04
19.30 uur
Di. 25.04
14.00 uur
Ma. 08.05
09.00 uur
Do. 22 06 – 24.06

Taakgroep Pastoraat
GGG bij Cees en Wijnie van Veelen
Inleveren kopij Kerkklank
Oud papiercontainer bij De Tabernakel

Diaconale collecte – Vereniging Vluchtelingenwerk
Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of buurlanden. Soms trekken ze verder. Op zoek
naar een veilige plek en een betere toekomst. Wereldwijd staan kerken klaar om vluchtelingen hulp te bieden; om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

