‘t Veerjournaal

zondag 1 januari 2017

Van harte welkom in deze dienst!
Fijn, dat je onze gast bent. Ons verlangen is, dat je bij de kennismaking met ’t Veerlicht ook de liefde
van God zult ervaren. Ben je hier voor de eerste keer en wil je graag wat meer informatie over deze
gemeente, op de site www.veerlicht.nl vind je verdere gegevens. Je kunt er ook de preek terugluisteren
of een van de vorige preken horen. Een informatieboekje over de gemeente vind je op de tafel in de hal.
Ook ligt er een aantal Bijbels, waarvan je gebruik kunt maken, als je zelf geen Bijbel bij je hebt.
Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

Zondag 1 januari 2017 – 10.30 uur
Nieuwjaarsdag
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Leo van den Heuvel
Leo van den Heuvel
Priscilla de Visser, Wouter Mourits
Darryl Bollema
Welkom:
Jan Nijhof
Koffie:
Leo en Henny Bekers
Crèche:
Isa en Johan de Laat
Zondagsschool: Matrozen en Vuurtorenwachters:
In de dienst, alleen bij de preek
mogen de Matrozen naar de crèche.

Vanaf 9.40 wordt er door ieder die dat wil, samen
gebeden voor de gemeente.
Er is een crèche voor de kinderen van 0-4 jaar.
Na de dienst is er koffie, thee, limonade en iets lekkers
en tijd voor ontmoeting en gesprek.

Week van Gebed
Week van gebed van 15 -22 januari 2017, voor het
eerst met PKN en RKK samen!
Thema: voor de eenheid.
Noteer alvast de startdienst op zondag 15 januari om
19.00 uur in de
Rooms Katholieke
Kerk, met een actief
aandeel van jongeren
uit alle drie kerken. In
de week daarna is er
elke avond een
gebedsbijeenkomst
om 19.30 uur (van
maximaal 1 uur) in de
Brug (naast de
Emmakerk). Deze
avonden worden om
en om geleid door de
drie kerken.

Twee herhalingsberichten: beide geweldige
mogelijkheden om met andere kerken
samen voor de Heer te werken!
Morgen, maandag 2 januari zijn Frans de Zeeuw en
Huub Paulides jarig. Allebei van harte gefeliciteerd,
een heel fijne dag, en Gods zegen in je nieuwe
levensjaar toegewenst!

Vorige week collecte
De speciale collecte voor de onkosten van de viering
van de kerstbrunch 26 dec. en voor evangelisatie heeft
€309,42 aan geld en toezeggingen opgebracht.

Live Steady
Op 8 januari is de volgende Live Steady avond. Na de
nieuwjaarsreceptie buig je je samen over het thema:
Waar leef jij nu voor? Het gaat dus om jouw mission
statement voor 2017. Caroline de Vries heeft de
leiding.

Gebedsochtend
Woensdag 4 januari bij Corry en Wout Kalkman is om
9.30 uur de gebedsochtend. Allen welkom.

1. Alpha cursus
Op 17 januari 2017 start een nieuwe Alpha cursus bij
de gemeente Hoop in Dongen. Wil je mee organiseren
of ken jij u iemand die interesse heeft om de cursus te
volgen? Neem dan contact op met één van de
oudsten.

2. Vakantie Bijbel Club
Ieder jaar vindt in de herfstvakantie de vakantie bijbel
club (vbc) in Raamsdonksveer plaats. Er komen
ongeveer 60 kinderen. Een stuurgroep van 5 mensen
bereidt deze week voor. De stuurgroep is niet meer op
volle sterkte en zoekt nieuwe stuurgroepleden. Men
begint in maart met de voorbereidingen. Lijkt het je
leuk om mee voor te bereiden of ben je creatief
(knutsel /toneel)? Meld je dan aan bij Bea Nijhof.

•

Dank- en gebedspunten
Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een
gebedskaartje op de tafel bij de ingang of mail
of bel een lid van het oudstenteam of de redactie.

•

Zondag – Vandaag beginnen
we een nieuw jaar.
Dat is een voorrecht. Dank ervoor
en bid dat je het echt invult onder
Gods leiding.

•

Maandag – Misschien zijn er ook heel veel vragen
hoe God nu graag wil dat je het jaar invult, of is er
voor jezelf nog veel onduidelijk. Bid dat de Heer er Zijn
licht op werpt en je zo verder kunt.

Dinsdag – Laat dit verhaal (Open Doors) je helpen
om gericht te bidden voor vervolgde christenen:
Drie jaar lang zat Aberash (niet zijn echte naam) vast
in een Eritrese gevangenis. De 32-jarige christen
belandde na het tweede jaar in een diepe depressie.
“Ik was boos op God en vroeg: ‘Waarom laat U mij dit
overkomen?’”, vertelt hij. In de gevangenis werd hij
regelmatig mishandeld. “Ik kon de situatie niet
accepteren en begreep weinig van christenvervolging.”

De kracht van Gods Woord
“Toen ik geen kracht meer had om te vechten, sloot ik
vrede met God. Daarna bemoedigde Hij me op veel
verschillende manieren. Het kwam bijvoorbeeld voor
dat Bijbelgedeeltes de gevangenis werden
binnengesmokkeld. Toen merkte ik de kracht van de
Bijbel: het werd voedsel voor mijn ziel”, zegt Aberash.
“Wie gevonden werd met gedeeltes uit Gods Woord,
werd mishandeld. Maar dat was het allemaal waard.”

Bewakers als broers
Langzaam veranderde de houding van Aberash en
werd hij een zegen voor andere gevangenen en
bewakers. “Ik verloor zelfs het verlangen om de
gevangenis te verlaten”, zegt hij. “Ik kreeg de kans om
te bidden met bewakers en ik deelde het evangelie
met hen. We werden als broers voor elkaar.” Op een
dag kreeg Aberash te horen dat hij werd vrijgelaten.
“Ik werd vervuld met blijdschap, maar ook ben ik God
dankbaar voor de tijd in de cel. Het heeft me
veranderd. Ik leerde dat vervolging je geloof kan
vernietigen of versterken. Die uitkomst is afhankelijk
van je eigen houding.”

Dank dat Aberash in de gevangenis tot zegen
was van velen. Bid dat de Here God christenen
in Eritrese gevangenissen blijft gebruiken om
over Hem aan gevangenen en bewakers te
vertellen.
Dank dat Aberash is vrijgelaten en met
dankbaarheid terugkijkt op zijn
gevangenschap. Bid om wijsheid om ook
buiten de gevangenis het evangelie te delen.
Dit is in Eritrea erg gevaarlijk.
Bid om kracht en bemoediging voor
kerkleiders in Eritrea, die onder moeilijke en
gevaarlijke omstandigheden hun werk
voortzetten.

Woensdag – Bid voor allen uit ’t Veerlicht. Dat we onze
naam waar maken en het Licht verspreiden.

Donderdag – Gods Zoon belooft ons:” Ik ben het
Licht van de wereld. “ Dat wil Hij ook voor jou zijn.
Dank er voor en vraag waar nodig om verlichting.

Vrijdag – Dank dat we in Raamsdonksveer ook in
2017 Gods liefde mogen laten zien. Bid dat het ons
met elkaar ook goed lukt, op een manier die iets van
God Zelf bekend maakt, onder leiding van Zijn Geest.

Zaterdag – Morgen is er weer een samenkomst.
Bid er voor. Bid voor al die mensen die er druk mee/voor
zijn. Er gebeurt van alles op de achtergrond. Bid nu eens
voor die mensen die je niet op het podium ziet maar wel
heel veel gedaan hebben.

Zondag 8 januari 2017 – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:

Jan den Ouden
Arie Vink
Eva Hovers
Anneke Bor
Marja en Eva van de Laar
Anke de Zeeuw en
Joëlle Niyongere
Zondagsschool: Matrozen: Bea Nijhof
Vuurtorenwachters: Leo v.d. Heuvel
Zaalopbouw:
Maarten de Vries, Ad Bor en
Patrick van de Laar

Kopij of gebedspunten aanleveren? Mail of bel: Rina van den Heuvel: lrvdheuvel@solcon.nl, tel. 0183-402048 of
Anneke Bor: adanbor@solcon.nl, tel. 0183-303789

Informatie oudstenteam
Leo van den Heuvel
Burg. H. Blokstraat 58
4286 CD Almkerk
0183-402048
lrvdheuvel@solcon.nl

Wijmar Lagrouw
Spoorstraat 6
4927 AX Hooge Zwaluwe
06-29621117
wijmarlagrouw@gmail.com

Bea Nijhof
Burg.van Rijswijkstr. 58
4285 XX Woudrichem
0183-307164
familie.nijhof@hotmail.com

Priscilla de Visser
Buitenkade 27
4273 GS Hank
0162-785163
priscilla@visr.nl

Waarnemend penningmeester: Leo van den Heuvel, tel. 0183-402048
Bankrekening: NL36 RABO 0128 0593 89 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente ’t Veerlicht, Raamsdonksveer
Voor de onkosten van de gemeente is geen collecte, een vrijwillige bijdrage daarvoor kun je overmaken naar de bankrekening of in de onkostenbus
op de tafel in de hal doen.

