Komende dienst in De Tabernakel, 2 april - Judica
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Collecten
1. Stichting Increase 2. kerk
Organist
Dhr. Wop Kuipers
Koster
Dhr. J. Bouma
BHV-er
Beameroperator Dhr. Henk Groeneveld
Koffieschenken
Fam. Plat / Fam. Beekman
Oppasdienst
Mw. Anneloes Dijkstra en Lieke Dijkstra

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

Paasontbijt
Op eerste paasdag, zondag 16 april, om 8.00 uur staan de rijk gevulde
tafels weer klaar voor een gezellig ontbijt. Iedereen is van harte welkom.
Organisatoren zijn de gezamenlijke diaconieën. Wij vragen u na afloop
van het ontbijt een gift voor ons project Kontanoo (onderwijs in Gambia).
U kunt zich opgeven t/m 13 april via de intekenlijst achterin de kerk of per
mail bij Anneke van Lohuizen, annekevanlohuizen@outlook.com,
Tel. 574841.
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Dienst in De Tabernakel
zondag 26 maart - 4e zondag 40-dagentijd - Laetare
10.00 uur
Ds. Bert Heslinga
Ouderling
Dhr. Ron Eggink
Diaken
Mw. Willy Stevens
Organist
Dhr. Cor van Leeuwen
Koster
Mw. Dieneke Dijkstra
BHV-er
Mw. Yolande Eggink
Beameroperator Mw. Wilma van Dronkelaar
Collecten
1. Bijbelvereniging (Gideons) 2. Jeugd

Thema ‘Met open ogen’.
Jezus geneest een blinde. Wat betekent dit verhaal uit het evangelie
voor ons?
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door onze eigen praiseband.

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:
Sela, Breng ons samen
Opwekking 640
Opwekking 268
Opwekking 720
Projectlied
Opwekking 600
Opwekking 337
Opwekking 400
Opwekking 710

Lezingen:
Johannes 9:1-17

Meeleven met elkaar
Henny Beekman (Veldeksterweg 52) moet over een aantal weken worden geopereerd aan een tumor bij de galblaas. We wensen haar, Jan en
de kinderen veel sterkte en Gods zegen in de komende tijd.
We denken ook aan Femkje Volkers (Oude Zwolseweg 203) die nog
verblijft op de GGZ-afdeling van het Gelreziekenhuis in Zutphen.
En aan Loek van de Beek (Vuurdoornstraat 144) die wellicht de komende tijd wat vaker in Vaassen zal zijn.
Bloemen
De bloemen gaan vandaag naar De bloemen gaan vandaag naar
zr. Bouwien Pluijter, Koekoeksweg 47. Zij vierde afgelopen week
haar verjaardag, waarmee we haar bij dezen feliciteren.
Wilt u de bloemen wegbrengen, neem dan contact op met de ouderling.
Kinderdienst
Vandaag gaan we het in het 40-dagentijdproject hebben over vertrouwen.
Vertrouwen dat er genoeg is voor iedereen. We kennen vast wel het
gebed ‘…geef ons heden ons dagelijks brood…’ Maar hoe kan dat dan, er
komen zo ontzettend veel mensen om naar Jezus te luisteren. Voor al
deze mensen hebben ze maar vijf broden en twee vissen, en toch is het
genoeg. Zijn jullie ook zo benieuwd wat Jezus ons met dit verhaal wil vertellen?
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. Idema / fam. De Vries.

Agenda
Di. 28-03

18.30 uur
19.15 uur
19.45 uur
Wo. 29-03 19.30 uur
Do. 30-03 20.00 uur
Ma. 03-04 09.00 uur
19.30 uur
Do. 06-04 16.00 uur
Do. 20 tot 22-04

catechese in De Tabernakel
catechese in De Tabernakel
GGG bij Jannie van Dijk.
Gezamenlijke diaconie in De Tabernakel
GGG bij Anja van der Beek
Inleveren kopij Kerkklank
Federatieraad in De Rank
Speulbrinkdienst met dhr. Wout Bomhof
Oud papiercontainer bij De Tabernakel

Diaconale collecte – Bijbelvereniging
De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, is voor haar
financiën afhankelijk van leden en donateurs. Namens hen worden
Bijbels gelegd in hotels, vakantieparken, zorgcentra, ziekenhuizen,
gevangenissen en op schepen. Regelmatig controleert de Bijbelvereniging deze plaatsingen. Zo nodig worden er nieuwe Bijbels neergelegd.
Dat dit werk zin heeft, blijkt o.a. uit de reacties. Zou het niet prachtig zijn
als er nog meer Bijbels verspreid worden, zodat meer mensen kennis
kunnen nemen van het Woord van God? Uit onderzoek blijkt dat het niet
meer vanzelfsprekend is een Bijbel in huis te hebben, velen hebben nooit
een exemplaar in handen gehad. Als zij dan in een vakantiehuisje of
ziekenhuis verblijven hebben zij alle gelegenheid om de Bijbel te lezen.
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 staat de bus in de hal van de kerk. Laat uw hart spreken en
steun deze extra collecte.
Paasgroet
Vandaag kunt u een paasgroet meenemen voor gedetineerden. Het is
voor hen bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog
wat persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat er om
hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet.
Meer hierover kunt u ook lezen in de Kerkklank van maart.
De diaconieën

