‘t Veerjournaal

zondag 15 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.

Zondag15 januari – 10.00 uur
Spreker:
Jan Baan
Leiding:
Carolien van Mourik
Muziek:
Mirjam, Vivian en Evelien
Welkom:
Leo Bekers
Koffie:
Ad en Anneke Bor
Crèche:
Addie en Martin de Laat
Zondagsschool: Matrozen: Stefanie Lagrouw
Vuurtorenwachters: Bea Nijhof
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.

Jarigen
Vandaag is Arie Vink
jarig, morgen Eva
Hovers en woensdag
18 januari wordt
Anna-Sophie de
Visser al 5! Tenslotte
viert Annelien
Schouten zaterdag
21 januari haar
verjaardag. Allemaal
van harte
gefeliciteerd en Gods
vrede in jullie nieuwe
jaar. En een speciaal
plaatje voor AnnaSophie deze keer;).

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.

Week van Gebed
Vanavond zal er om 19.00
uur in de parochiekerk
OLV Hemelvaart een
oecumenische dienst zijn.
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
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.
Ook de kerken hier ter plaatse vinden het streven naar
eenheid en verbondenheid belangrijk en daarom zullen
er ook gedurende de weekdagen maandag t/m
zaterdag gebedsavonden plaatsvinden, om beurten
verzorgd door één van de geloofsgemeenschappen.
Plaats: Kerkelijk centrum ‘De Brug’, naast de
Emmakerk, Emmastraat 11. Aanvang: 19.30 uur.

Zondagschool
Op dit moment wordt bij de Matrozen het boek
“Kinderen in de Bijbel” gebruikt. Vandaag is les 2 aan
de beurt: Josia leert van koning David.

Eindemaandscollecte
Iedere laatste zondag van de maand, collecteren we
voor een bijzonder doel, middels de eindemaandscollecte, denk bijvoorbeeld aan Open Doors, of
transportkosten voor GAiN. Als je zelf een doel hebt,
waarvoor je graag wilt dat er gecollecteerd wordt, dan
kun je dit bij een van de oudsten bekend maken en
nemen we dit mee in de keuze voor de doelen van
deze collectes!

Huiskringen
Iedere twee weken komen er huiskringen bij elkaar om
met elkaar na te denken over de bijbel. De kringen
zijn meestal op woensdag- of donderdagavond, er zijn
kringen in Waalwijk, Sprang-Capelle, Raamsdonksveer
en Hooge/Lage Zwaluwe. Dit jaar is het thema het
Bijbelboek Romeinen. Als je het leuk vindt, om een
keer bij zo’n kring te kijken, of er wat meer over wilt
weten, dan kun je Priscilla de Visser even aanschieten,
zij kan je er meer over vertellen.

Single en nu?
Zondagavond 22 januari is het weer Live Steady. Het
thema is: Single zijn. Meer info: Peter en Annelien
Schouten.

Ontmoetingsdag Community Biblestudy
Afgelopen week heeft iedereen, van wie een mailadres
bekend is, de uitnodiging ontvangen om deze dag bij
te wonen. Het thema is: B(l)oeiend geloofsleven.
Let op: Aanmelden vóór 26 januari!

Dobirca, dat onder toezicht van Frits en Tineke Sleeswijk
Visser valt. Dank en bid voor Marius en Corina.
Dinsdag – Op dit moment draait er in Dobirca een
Alpha-cursus. Vorige week had Marius de deelnemers
verteld over duistere zaken en wat de Bijbel daar over
zegt. Verschillende mensen wilden nadien schuld
belijden en vergeving vragen. Marius was zo geschrokken van wat er allemaal beleden werd, dat hij bang
was de mensen nooit meer zonder bijgedachten aan te
kunnen kijken. Het is ontzettend fijn dat hij dan zijn
hart kan luchten bij Frits en Tineke. Zij bidden dan
voor en met hem zodat hij weer rust en vertrouwen
vindt om door te gaan met het werk wat zo op zijn
hart ligt, ook al is hij pas 25 jaar! Bid ook voor Frits en
Tineke.
Woensdag – Dank, dat zoveel mensen in Dobirca tot
geloof gekomen zijn. Bid voor deze groeiende
gemeente.
Donderdag – De armoede in Dobirca is groot, de
huisvesting vaak miserabel en de temperaturen dalen
op dit moment tot onder de -26 graden. Bid voor meer
mogelijkheden om praktische (hout en eten) en
structurele hulp te kunnen bieden.

Vrijdag – Dank met Arie en Janny Vink voor Levi
Manuel, hun nieuwe kleinzoon, die vorige week werd
geboren.
Zaterdag – Groot is Uw trouw, o Heer!
Zondag 22 januari – 10.00 uur
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 – Dank, dat Nico de Laat weer thuis is, bid voor
verder herstel.
Er kwam een speciaal gebedsverzoek voor het werk in
Dobirca in Roemenië:

Maandag – Marius en Corina zijn een jong Roemeens

Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagsschool:

Zaalopbouw:

echtpaar, dat speciaal is aangesteld voor het werk in

Tony Boer
Stefanie Lagrouw
Ben en Jonas van Vugt, Marja
en Patrick van de Laar
Isa de Laat
Isa en Johan de Laat
Caroline de Vries en Eva van de
Laar
Matrozen: Marion Boer
Vuurtorenwachters: Riekje van
Vugt
Ben van Vugt, Wouter Mourits
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.

