‘t Veerjournaal

zondag 8 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.

Week van Gebed
Zondag 8 januari – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Jan den Ouden
Arie Vink
Eva Hovers, Babette van de Ark en
Peter Nelemans
Welkom:
Anneke Bor
Koffie:
Marja en Eva van de Laar
Crèche:
Anke de Zeeuw en Joëlle Niyongere
Zondagsschool: Matrozen: Bea Nijhof
Vuurtorenwachters: Leo van den
Heuvel
Vanaf 9.40 wordt er met ieder die dat wil gebeden
voor de gemeente.
De Matrozen en Vuurtorenwachters gaan om ongeveer
10.30 uur naar hun eigen bijeenkomst.
Er is een crèche voor de kinderen van 0-4 jaar.
Na de dienst is er koffie, thee en limonade en tijd voor
ontmoeting en gesprek.

Zondagschool
Op dit moment wordt bij de Matrozen het boek
“Kinderen in de Bijbel” gebruikt. Vandaag is les 1 aan
de beurt: Josia wordt koning.

Op zondagavond 15 januari a.s.
zal er om 19.00 uur in de
parochiekerk OLV Hemelvaart een
oecumenische dienst plaatsvinden.
Deze dienst vindt plaats in het
kader van de gebedsweek voor de
eenheid onder christenen (15-22
januari). In deze dienst zullen Ds. J.
van den Hout, L. van den Heuvel en
pastoor J. van der Laer voorgaan.
Het koor ‘Una Voce’ zal
medewerking verlenen en Eric van der Vorst zal het orgel
bespelen.
Het thema voor deze gebedsweek luidt dit jaar: ‘Jouw
hand, mijn glimlach’ en de gebedsweek zal in het bijzonder in het teken staan van verzoening en terugblikken op
500 jaar Reformatie. De Duitse kerken hebben dit jaar het
internationale materiaal voorbereid en daarin het thema
‘verzoening’ centraal gesteld.
Ook de kerken hier ter plaatse vinden het streven naar
eenheid en verbondenheid belangrijk en daarom zullen er
- naast de openingsdienst op zondagavond 15 januari a.s.
- ook gedurende de week (maandag t/m zaterdag)
gebedsavonden plaatsvinden, om beurten verzorgd door
één van de geloofsgemeen-schappen. Deze avonden
zullen plaatsvinden in kerkelijk centrum ‘De Brug’, naast
de Emmakerk, Emmastraat 11. De aanvangstijd hiervan is
19.30 uur. Wij hopen velen van u te mogen begroeten. U
bent – zowel bij de openingsdienst als bij de
gebedsavonden op de weekdagen – van harte welkom!

Nieuws uit de Schaapspoort Roemenië
Een jaar bidden voor een jongere
Vandaag zullen de bidders die het hele kalenderjaar
2016 voor een jongere gebeden hebben zich na de
dienst bekend maken aan deze jongere. Spannend
moment dus!

Gebedsuur op woensdag 18 januari
Op woensdag 18 januari ben je om 9.30 uur welkom bij
Corry Kalkman, Lavendelhof 65 in Oosterhout om
samen te bidden voor ’t Veerlicht.

In het dorpje Dobirca 14 kilometer bij Garbova vandaan
zijn drie jaar geleden de mensen voor het eerst
uitgenodigd voor de kerstmaaltijden en KerstEvangelisatiediensten. Nu wordt ondertussen het huis
Immanuel te klein want er komen meer dan 100 mensen
de diensten bezoeken -tijd voor een nieuw kerkgebouw-??
Frits schreef via de app;"Marius -de jonge evangelist(tweede van rechts op de foto) heeft een leesrooster
uitgedeeld aan allemaal om in één
jaar de Bijbel door te lezen. Ze
doen het allemaal! Ze zeggen; je
wordt er blij van. De broeders doen
huisbezoek bij mensen die net tot
geloof zijn gekomen en dan bij de
anderen. Dat wordt erg
gewaardeerd. Het gaat zo goed in
Dobirca! Alle eer aan de Heer."

Zondag – Vanavond is het weer Live Steady. Dank en bid
voor onze jongeren en hun leiding.

Maandag – Als gemeente mochten we een jaar lang voor
een speciale jongere bidden. Laten we hen in het gebed
blijven opdragen!
Dinsdag – Bid voor de zieken en herstellenden in onze
Live Steady
Vanavond is het weer Live Steady. 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.

gemeente. Bid ook voor de (schoon)zus van Peter en
Annelien en voor de hele familie Schouten. Zij gaan door een
erg zware tijd.

Woensdag – Een aantal kringen heeft vanavond de 2wekelijkse Bijbelstudieavond. Bid om de leiding van de
Heilige Geest, zodat de Bijbel echt open mag gaan.

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

Donderdag – Dank voor allen, die in de gemeente
een kleiner of groter steentje bijdragen, op welke manier
dan ook. Dank en bid voor eenheid in de gemeente.
Vrijdag – Vanavond is er weer oriëntatiekring, waarin

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.

ook het werk in de gemeente belicht zal worden. Bid voor
een gezegende avond.

Zaterdag – Dank U, Vader, dat U ons dag aan dag
draagt, ook in dit nieuwe jaar!
Zondag 15 januari – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagsschool:
Zaalopbouw:

Dank- en gebedspunten

Jan Baan
Carolien van Mourik
Mirjam, Vivian en Evelien
Leo Bekers
Ad en Anneke Bor
Addie en Martin de Laat
Matrozen: Stefanie Lagrouw
Vuurtorenwachters: Bea Nijhof
Peter Schouten, Jan van Beelen
en Arie Vink

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.

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.

