Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk, 7 mei Zondag Jubilate
10.00 uur
Ds. C.E. Lavooij

Zondagsbrief
De Tabernakel

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 30 april, Zondag van de Barmhartigheid van de Heer,
Misericordia Domini
10.00 uur
Ds. J. van der Klis, Apeldoorn
Ouderling
Dhr. Ron Eggink
Diaken
Dhr. Joost Eggink
Past. Med.
Mevr. Adri Sintemaartensdijk
Organist
Dhr. Mart Lookman
Koster
Dhr. Tonni Wijnhoud
BHV-er
Mevr. Yolande Eggink
Beameroperator Dhr. Henk Groeneveld
Collecten
1. Stg. Derdehands, 2. Kerk

Thema is ‘“Het verhaal gaat…….”

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 mei: Bas Treffers  06 20511858
 zondagsbrief@detabernakel.nl
Kopij graag aanleveren vóór vrijdag 16.00 uur.

Liederen:
Ps. 33: 7 en 8, aansluitend Klein Gloria
Lied 301 c tijdens Kyriegebed
Lied 630: 3 en 4
Lied 971: 2
Lied 644 ( in beurtzang):1 en 5 allen, 2 en 4 vrouwen, 3 mannen
“We gaan voor even uit elkaar…”
Lied 500: 1, 4 en 5
Lied 416
Na de Zegen Lied 708: 1 en 6
Lezingen:
1 Petrus 2: 1 t/m 5a
Johannes 21: 1 t/m 14

Meeleven met elkaar:
Henny Beekman (Veldeksterweg 52) is geopereerd in het Isalaziekenhuis in Zwolle. Als alles gaat zoals verwacht, dan is zij inmiddels
weer thuis. We wensen haar een goed herstel toe.
Ook zr. W.J. van de Bunte-Freriks (Zwolseweg 431) is inmiddels
weer thuis als het goed is, waar zij verder verpleegd zal worden.
Allen, ook zij die we nu niet noemen, wensen we de vrede en zegen
van God.
Onderscheiding.
We feliciteren Johan Dijkstra van harte met de Koninklijke onderscheiding, die hij op 26 april heeft ontvangen. Naast zijn betrokkenheid bij
verschillende onderdelen van onze samenleving heeft hij diverse functies bekleed in onze kerk. Tot op de dag van vandaag is zijn inzet
gaande. Onze gelukwensen vergezellen we van onze dank voor dat
alles.
Bloemen
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar Hennie
Beekman-de Weerd, Veldeksterweg 52. Ze heeft kort geleden een
zware operatie ondergaan. Met deze bloemen wensen we haar als
gemeente een goed herstel toe.
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. Tonen en de fam. Markvoort
Vakantie predikant.
Van 1-7 mei heeft ds. B. Heslinga vakantie. Indien nodig mag men
zich wenden tot de secretaris van de Taakgroep Pastoraat zr. Wil
Koudstaal of de scriba van de kerkenraad. Zr. Hanneke Ligt.

Agenda
Ma. 01-05
9.30 uur
Ma. 08.05
09.00 uur
Vr. 12-05
19.30 uur
Do. 22 06 – 24.06

Vergadering moderamen
Inleveren kopij Kerkklank
Vrijwilligersavond in De Tabernakel
Oud papiercontainer bij De Tabernakel

Diaconale collecte – Stichting Derde Hands
Het doel van stichting Derde Hands is om in de ruimste zin van het
woord kleinschalige, materiele hulp te bieden aan projecten in ontwikkelingslanden, ongeacht geloof of politieke overtuiging. De stichting
zamelt tweedehands, afgeschreven of overcomplete goederen in die
nog goed bruikbaar zijn. Ze is tussenpersoon tussen gever en project.
Zondag 7 mei
Op deze Zondag Jubilate hebben we een gezamenlijke dienst in de
Dorpskerk, aanvangstijd 10.00 uur, voorganger Ds. C.E. Lavooij.
Vrijwilligersvond 12 mei
De kerkenraad nodigt alle vrijwilligers uit voor een gezellige vrijwilligersavond op vrijdag 12 mei in De Tabernakel.
Een avond – van 19.30 uur tot 22.00 uur – zonder echt programma of
ander ‘moeilijk gedoe’, gewoon gezellig met een hapje en drankje.
Wie zijn al die vrijwilligers?? Ieder die op één of andere manier een
steentje bijdraagt aan het goed functioneren van onze kerk!
Autodienst, koffieschenken, zondagsbrief, muziekgroep, praiseband,
kerkenraad, taakgroep diaconie, schoonmaakploeg, tuinploeg, kerkonderhoudsploeg, oud-papierploeg, taakgroep beheer, jeugdraad,
kinderdienst, organisten, commissie eredienst, stuurgroep GGG,
taakgroep pastoraat, kerkbalans lopers, Kerkklank bezorgers en redactie, kerkmeester en kosters, ledenadministratie, samensteller
jaarboekje, huisdrukkers, gebedskring, preekvoorziener, bloemen in
de kerk, kerktelefoon, kinderoppas, werkgroep beamer, Tabernakelspektakel, preeklezers, Speulbrinkdienst medewerkers, startweekendcommissie, hulpcollectanten en allen die in deze opsomming niet
zijn genoemd maar wel hun steentje bijdragen als vrijwilliger: allen
van harte uitgenodigd! Enige voorwaarde is: aanmelden uiterlijk dinsdag 9 mei a.s. bij secretaris@detabernakel.nl
Dit laatste om het aantal klaar te zetten stoelen en het regelen van
een hapje en drankje helder in beeld te hebben.

