Komende dienst in De Tabernakel
Zondag 10 juni
10.00 uur
Koster
Organist
Beameroperator
BHV-er
Collecten
Koffieschenken
Oppasdienst

Dhr. René de Vries (Vaassen)
Dhr. Wolbert van Dronkelaar
Dhr. Wop Kuipers
Dhr. Loek van der Beek
Mw. Gerda van de Bunt
1. Project Bethania 2. Onderhoud
Fam. De Vries en mw. Van der Meer
Mw. Lieke Brummel en Sijmen Koenders

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 – eerste zondag na Trinitatis
Zondag 3 juni
10.00 uur
Ouderling
Diaken
Koster
Organist
Beameroperator
BHV-er
Collecten

Ds. A.M. van de Wetering (Epe)
Dhr. Herman Vooijs
Dhr. Gerard Hardeman
Dhr. Wolbert van Dronkelaar
Dhr Cor van Leeuwen
Dhr. Abe Veeneman
Mw. Linda Bouwmeester
1. De Glind 2. Kerk

Liederen:
Lied 216:1, 2 en 3
Klein Gloria
Lied 100:1, 2, 3 en 4
Lied voor de kinderdienst: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’
Lied 107:1, 9 en 10
Lied 966:1, 3 en 5
Lied 871:1, 2, 3 en 4
Lezing: Handelingen 8:5-25

Protestantse Gemeente - Gereformeerde Kerk Vaassen
Redactieadres juni: mevr. Magda Kramer  06-13600324
 zondagsbrief@detabernakel.nl
Kopij graag aanleveren vóór vrijdag 16.00 uur.

3 juni 2018

Meeleven met elkaar
Dhr. Jan van Egmond, Hanendorperweg 336, is geopereerd aan
zijn goede oog vanwege netvliesproblemen. We hopen dat het herstel goed zal zijn.
Dhr. Jeen Bouma, Krugerstraat 102, is geopereerd, er is bij hem
een niersteen verwijderd. We wensen hem thuis een goed herstel.
Mw. Tineke de Goede-Groote wordt dinsdag 5 juni geopereerd
aan haar schouder. We hopen dat het resultaat goed zal zijn en dat
de pijn vermindert.
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 fam. Langevoort en mw. Smit.
Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar
dhr. Cees Potters, Berkenoord 41, als groet van de gemeente na zijn
heupoperatie.
Wilt u de bloemen bij hem thuis bezorgen, neem dan contact op met
de ouderling
Gasten
Van harte welkom in onze kerk! We hopen dat u een goede dienst
ervaart en met ons na afloop een kopje thee/koffie drinkt. We vinden
het fijn als u ons gastenboek achter in de kerk tekent. Daarin vindt u
een blad met gegevens over onze gemeente. U mag dat meenemen.

Agenda
Ma. 04-06 09.00 uur
19.30 uur
Di. 05-06 20.00 uur
Do. 07-06 16.00 uur
19.30 uur

Inleveren kopij Kerkklank
Kleine kerkenraad
Kring bij Reihard en Jenneke Geerling
Dienst (HA) in De Speulbrink, ds. C. Lavooij
Startweekendcommissie in De Rank

Diaconale collecte – Jeugddorp De Glind
De Glind is een kleine dorpsgemeenschap waar kinderen en jongeren
een speciale plaats innemen. Of ze nu verstandelijk of lichamelijk
beperkt zijn, psychische of gedragsproblemen hebben, het blijven
kinderen die hulp nodig hebben.
De Rudolphstichting is eigenaar van grond, gebouwen en gezinshuizen in De Glind, maar verleent zelf geen uitvoerende zorg.
In De Glind wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Daarnaast maken nog eens 100 kinderen en jongeren, die niet in
het jeugddorp wonen, gebruik van de faciliteiten in het dorp.
Toch is De Glind een echt dorp en geen instelling. Lang niet iedereen
die er woont, is werkzaam in de zorg. Op de scholen in De Glind zitten ook kinderen van buiten het dorp en het zwembad wordt elke zomer druk bezocht door de gehele omgeving. Maar het grote aantal
speeltoestellen, het zwembad, de kinderboerderij en de vele kinderen
laten het toch een beetje zien: het is een gewoon bijzonder dorp.

Dienst in De Speulbrink
Donderdag 7 juni is er om 16.00 uur een dienst in de huiskamer van
De Speulbrink, met als voorganger ds. C. Lavooij. In deze dienst
wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
Na de dienst drinken we een kopje koffie/thee.
Naast de bewoners van De Speulbrink en de zorgappartementen, zijn
familie en vrienden ook van harte welkom.

