‘t Veerjournaal

zondag 29 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 29 januari – 10.00 uur
Viering Heilig Avondmaal
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Govert van Wijngaarden
Arie Vink
Wouter en Marja Mourits, Jan Amse,
Darryl Bollema en Caroline de Jong
Welkom:
Anneke Bor
Koffie:
Janny Vink en Eva van de Laar
Crèche:
Petra Paulides en Joëlle Niyongere
Zondagsschool: Matrozen: Lianne en Ilse Paulides
Vuurtorenwachters: Blijven in de
dienst
De collecte is vandaag bestemd voor Stichting Ex It.
Vanaf 9.40 wordt er met ieder die dat wil gebeden
voor de gemeente.
De Matrozen 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.

Eindemaandscollecte
De eindemaandscollecte zal dit keer gehouden worden
voor Stichting Ex It, zij bieden psychopastorale hulp
aan mensen. Zij schrijven hier zelf over op hun
website (www.stichtingexit.nl): Er wordt gewerkt
vanuit pastoraal oogpunt. De hulpverleners zijn
christen en in de gesprekken neemt gebed dan ook
een belangrijke plaats in. We geloven dat wanneer
confidenten in de nabijheid van de Here God gebracht
worden dat al een stuk genezing kan geven. Hij is
degene die heelheid brengt, Hij herstelt ‘de verbrokene
van hart’. Als mensen de kosten voor een consult niet
of niet volledig kunnen betalen, wordt er minder
doorbelast of wordt het gratis verzorgd. De collecte is
hiervoor bedoeld.

Gebed als motor
Op woensdag 1 februari ben je om 9.30 uur welkom
bij Corry Kalkman, Lavendelhof 65 in Oosterhout om
samen te bidden voor ’t Veerlicht. Op dit moment is er
door veranderde werktijden iemand afgevallen. Het
zou fijn zijn, als meer mensen mee kunnen gaan
bidden.

Jarigen
Morgen is Aliyeh Rahimi jarig en op dinsdag 31 januari
verjaart Corrie de Laat. Allebei van harte gefeliciteerd
en Gods zegen in jullie nieuwe jaar!

Zondagschool
Op dit moment wordt bij de Matrozen het
boek “Kinderen in de Bijbel” gebruikt.
Vandaag is les 4 aan de beurt. Het gaat in
deze les over Mefiboseth. De Vuurtorenwachters blijven in de dienst.

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.

Zaterdag 18 februari: “Ladiesnight”
Op zaterdag 18 februari zal er voor de derde keer een
“Ladiesnight” worden gehouden in kerkelijk centrum
De Ark, Arkendonk 98 in Oosterhout. Aanvang 20.00
uur, entree € 7,50 p.p. Het thema is: ‘Let it go!’. Het
wordt een avond met zang, humor, diepgang,
workshops (o.a. zang, bloemen, zeepjes, kleurstyling,
cupcakes), rondneuzen bij de stands of gezellig even
bijkletsen. Laat je verrassen! Kaarten en informatie:
pgoladiesnight@gm
ail.com.

Uit andere VEG-bladen

Zondag – Dank voor de bijeenkomst, die we vanmorgen

In het maandblad van de VEG Scherpenzeel wordt
gewezen op het bestaan van Radio Israël.nl. Via
internet kunt u 24 uur per dag luisteren naar deze
zender die de andere kant van het nieuws uit en over
Israël laat horen met veel, merendeels rustige muziek.
Ook met een DAB+ radio is Radio Israël te ontvangen.
Kies dan onder FAVORITS >Nederland>Christelijk
modern>RADIO ISRAEL.

in alle vrijheid mochten hebben. Dank voor allen, die
hieraan een bijdrage leverden. Dank ook, dat we samen het
Avondmaal mochten vieren.

Maandag – Nico is sinds dinsdag weer thuis. Blijf bidden
voor Nico de Laat, dat hij helemaal mag herstellen.

Dinsdag – De evangelisatiewerkgroep denkt na over de
invulling van de dienst met Pasen en over de manier
waarop we mensen hierin kunnen laten delen. Bid voor
ideeën en mogelijkheden. Het zou fijn zijn als dit
gemeentebreed gedragen wordt in het gebed.
Woensdag – Dank voor onze gasten, die uit andere
landen komen, soms de taal nog niet verstaan en zich toch
tot onze gemeente aangetrokken voelen. Bid, dat zij zich
meer en meer thuis zullen voelen.
Donderdag – Dank en bid voor Raamsdonksveer.
Vrijdag – Dank en bid voor onze oudsten, dat zij niet
teveel belast zullen zijn door alle taken die op hen rusten,
maar ook tijd voor hun gezinnen zullen hebben.
Zaterdag – Voor Uw liefde, Heer Jezus, dank U wel.
Zondag 5 februari – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagschool:

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.

Zaalopbouw:

Bert de Ruiter
Carolien van Mourik
Lianne Paulides, Maarten
Paulides en Ruben van de Laar
Jan Nijhof
Jan en Bea Nijhof
Anke de Zeeuw en Tirza Kuiper
Matrozen: Marja Mourits en ?
Vuurtorenwachters: Leo van
den Heuvel
Maarten de Vries, Arie Vink en
Leo Bekers

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.

