Komende dienst in De Tabernakel
Zondag 11 februari – Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur
Koster
BHV-er
Organist
Beameroperator
Collecten
Koffieschenken
Oppasdienst

Ds. Bert Heslinga
Dhr. Johan van der Wal
Dhr. Bas Treffers
Dhr. Mart Lookman
Mevr. Wilma van Dronkelaar
1. Kerk; 2. Leprazending
Mevr. J. van Dijk en fam. Stevens/v.d. Kamp
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
MessAge-dienst
Vanavond is er weer een laagdrempelige MessAge-dienst. Voorganger is ds. Sjoerd Muller uit Epe. Marianne van de Vlag & band zal
medewerking verlenen en de samenzang begeleiden. Thema van de
dienst is: “De beuk erin”.
Vanaf 18.30 uur is er inloop met koffie/thee/fris en gelegenheid om in
gesprek te gaan met leden van de werkgroep en de kerkenraad. Het
belooft opnieuw een fijne dienst te worden en de werkgroep hoopt
weer velen te mogen begroeten. Na afloop is er t.b.v. de MessAgediensten een extra collecte bij de uitgang.
Wees welkom!
Contact
Nieuw of te gast in onze kerk? Interesse voor onze activiteiten?
Bel of mail: ds. Bert Heslinga:
 06-46458207,  predikant@detabernakel.nl of bheslinga@hetnet.nl
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Dienst in De Tabernakel – 4 februari
10.00 uur
Ouderling
Diaken
Past. Med.
Koster
Beameroperator
BHV-er
Collecten

Ds. Jan de Haan (Beetsterzwaag)
Dhr. Johan Dijkstra
Mevr. Willy Stevens
Mevr. Jorien v.d. Beek
Dhr. Dick Markvoort
Dhr. Henk Groeneveld
Mw. Yolande Eggink
1. Project Moldavië (Bethania) 2. Onderhoud

Rock Solid in Het Vooronder
Liederen:
Lied 27 : 1 + 2
Lied 27 : 4
Lied 301a
Lied 117d – dit zingen we 2 x
We gaan voor even uit elkaar, vers 1 en 3
Lied 738 : 2 (op de melodie van lied 864)
Lied 321 : 1, 2, 3, 6 en 7
Lied 838 : 1, 2 en 3
Handen heb je om te geven (Geroepen om te zingen 131: 1 t/m 5)
Zegen – lied 416 : vs 1 en 3 door voorganger /
vs 2 en 4 door gemeente
Lezingen:
Exodus 1 : 8 – 22
Matth. 5 : 13 - 16

Meeleven met elkaar
De afgelopen week is zr. Marijke Rutgers-van Voorst (Duivenslag in
Oene) geopereerd in het Gelreziekenhuis. Ze heeft een knieprothese
gekregen. We wensen haar een goed herstel toe.
Br. Joop van der Molen (Prins Clausstraat 17) is met een nieuwe
chemokuur begonnen op 2 februari. Daarna wordt bekeken of de operatie aan de slokdarm kan plaatsvinden.
We wensen hem alle goeds en Gods zegen toe.
Ook de overige zieken thuis en elders wensen we alle goeds. En ook
onze oudere gemeenteleden o.a. in De Speulbrink vergeten we niet.
Ook met hen zijn we verbonden als gemeente van de Heer.
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 Mw. Paula van Drie en fam. De Bruijn.
Bloemen
De bloemen gaan vandaag naar het oudste lid van onze gemeente,
Dhr. A.Vijfvinkel,Dorpsstraat 30, als groet van ons allen.

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

Agenda
Ma. 05-02 09.00 uur
Di. 06-02
Do. 08.02 20.00 uur
Do. 22-03 - Ma. 26-03

Inleveren kopij Kerkklank
Catechesegroep Connect
GGG bij Jolanda Töpfer
Oud Papier Container

Gezamenlijk project - Tabernakel & Dorpskerk
Terugkoppeling Stichting Kontaanoo:
De afgelopen 3 jaar hebben de beide kerken via Stichting Kontaanoo
een project in Gambia (Jidda) ondersteund.
De ondersteuning richtte zich primair op de bouw van een aantal
schoolgebouwen. De jeugd heeft de toekomst. Maar daarnaast ook
op de ontwikkeling / ondersteuning van de lokale maakindustrie.
Als beide kerken hebben we de afgelopen 3 jaar, door middel van
collecten en acties (zoals het paasontbijt, de ontbijtactie) het mooie
bedrag van € 10.751,- bijeengebracht. Een bedrag waar we als kerken trots op mogen zijn en waar de stichting veel goed werk mee
heeft kunnen doen.
Diaconale collecte - Nieuw gezamenlijk project Moldavië:
In oktober 2017 zijn we gestart met een nieuw project dat we wederom 3 jaar gaan ondersteunen. We gaan ons als kerken hardmaken
voor een project in Moldavië (Bethania). Moldavië staat te boek als
een van de armste landen van Europa. Het project richt zich op de
hulp aan kinderen en ouderen. Vandaag komt een medewerkster van
Kerk in Actie meer over dit project vertellen. We hopen dat je net als
ons enthousiast raakt. We kunnen het niet alleen, dus meld je aan bij
een van de diakenen om samen dit project tot een succes te maken.
En mocht je gevraagd worden, zeg dan niet op voorhand “NEE”.
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 Moldavië Bethania.
Net als vorig jaar is er gelegenheid om een huispaaskaars te bestellen. Een bestellijst ligt in beide kerken. Er zijn diverse groottes en
afbeeldingen. In onze kerken en de Speulbrink wordt komend jaar
afbeelding A gebruikt met een vredesduif, laurierblad en kelk; symbool van de Heilige Geest, afgebeeld op een klassiek rood kruis.
Namens de gez. Commissie Paascyclus,
Alie v. d. Berg en Marijke Dekker.

