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zondag 5 februari 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
informat 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
ge preken horen. Een informatieboekje over de gemeente vind je op de tafel in de hal.
Ook ligt er een aantal Bijbels,
ijbels, waarvan je gebruik
gebruik kunt maken, als je zelf geen Bijbel
B
bij je hebt.
Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

Zondag 5 februari – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Bert de Ruiter
Carolien van Mourik
Maarten Paulides, Lianne Paulides en
Ruben van de Laar.
Welkom:
Jan Nijhof
Koffie:
Jan en Bea Nijhof
Crèche:
Anke de Zeeuw en Tirsa Kuiper
Zondagsschool: Matrozen: Marja Mourits en ?
Vuurtorenwachters: Leo van den
Heuvel
Vanaf 9.40 wordt er met ieder die dat wil gebeden
voor de gemeente.
De Matrozen en Vuurtorenwachters gaan
n 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
monade en tijd voor
ontmoeting en gesprek.

Jarigen
Dinsdag 7 februari is
Hephzibah Francis jarig.
Hephzibah van harte
gefeliciteerd en Gods
zegen in je nieuwe jaar!

Zondagschool
Op dit moment wordt bij de Matrozen het boek
“Kinderen in de Bijbel” gebruikt. Vandaag is les 5 aan
de beurt. Het gaat in deze les verder over Mefiboseth.
De Vuurtorenwachters zijn toe aan het bijbelgedeelte
waarin Jezus een blindgeborene geneest.

De eindemaandscollecte van januari
De collecte Stichting Ex It heeft € 363,50 opgebracht
aan financiën en toezeggingen. Ben je nog
nieuwsgierig wat de stichting precies doet kijk dan op
hun website (www.stichtingexit.nl)

Gebed als motor
Op woensdag 15 februari ben je om 9.30 uur welkom
bij Corry Kalkman, Lavendelhof 65 in Oosterhout om
samen te bidden voor ’t Veerlicht.

Stichting De Herberg is dringend op
zoek naar chauffeurs en medewerkers.
Stichting De
Herberg is sinds
april 2002, een
inloopcentrum
voor thuis en
daklozen in Breda.
Ons
inloopcentrum is
een omgebouwde
BBA-bus. Deze
bus staat iedere maandag, woensdag en om de
zaterdag van 11:00u tot 15:00u bij het NAC stadion in
Breda.
We mogen dak en thuislozen voorzien van warme
kleding, dekens, eten en een kom warme soep. Maar
we bieden ook een luisterend oor en geestelijk
voedsel.
Ons doel is om hen zover te krijgen dat ze naar een
afkickcentrum willen. Op deze manier mogen we de
liefde van God uitdragen. Het werk dat we mogen
doen draait alleen op vrijwilligerswerk en giften!
Helaas heeft de bus geen vaste standplaats en moet
de bus van zijn stalling naar de locatie en weer terug
gereden worden. De stalling is ongeveer op 5 minuten
afstand van het NAC stadion.
Om onze bezoekers te kunnen blijven voorzien in hun
primaire levensbehoefte en het evangelie, zijn we per
direct op zoek naar chauffeurs en medewerkers.
We zijn enorm geholpen als u bereidt bent om 1 of 2 x
per maand de bus te rijden.
Bent u in het bezit van een groot rijbewijs en draagt u
onze bezoekers een warm hart toe? Of kent u iemand
die ons kan en wil helpen? Neem dan contact op met:
Carmen van de Berg
mail: cvdberg67@gmail.com
Tel.: 06 53627400

Zaterdag 18
februari:
“Ladiesnight”

Vrijdag - Radicale boeddhisten hebben onder leiding

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@gmail.com.

van een monnik op 9 januari een nieuwe kerk vernield
en in brand gestoken. Vier dagen eerder was de bouw
van de kerk afgerond. Sinds de opening van de kerk
ontving kerkleider Taraka( is fictieve naam)
bedreigingen van boeddhisten uit de omgeving. Hij en
zijn gezin werden zelfs met de dood bedreigd.
De kerkleden hebben aangifte gedaan bij de politie,
maar ze worden onder druk gezet om die aangifte in
te trekken.
Sri Lanka staat opnieuw op de Ranglijst
Christenvervolging (plaats 45). In het land is een
toename van religieus nationalisme. Wie geen
boeddhist is, hoort er eigenlijk niet bij volgens de
boeddhistische meerderheid.
•

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 voor de collecteopbrengst (z.o.z.) en

•

bid voor de medewerkers van Ex it voor wijsheid
zodat ze de juiste hulp mogen verlenen.

Maandag – Heb je geen groot rijbewijs, dan kun je
toch wel wat voor Stichting de Herberg doen: bid voor ze.

Dank de Heer God dat er, zover bekend, geen
gewonden zijn gevallen tijdens de vernieling
van de kerk.
Bid om wijsheid voor pastor Taraka om met
deze situatie om te gaan. Bid ook om troost nu
de nieuwe kerk volledig met de grond is
gelijkgemaakt.
Bid om bescherming voor Taraka’s gezin en
andere kerkleden. Bid dat de bedreigingen
stoppen.

Zaterdag – Morgen hebben we het voorrecht weer
samen te kogen komen. Bid voor al die mensen wereldwijd
die dit door vervolging niet kunnen.

Dinsdag – Voor de bezoekers van de bus (z.o.z.) mag
je ook bidden. Dat ze niet alleen met dekens en soep
geholpen zullen worden, maar ook dat ze Jezus leren
kennen en zo de moed vinden om een nieuw leven,
zonder verslaving, te beginnen.

Woensdag – Vandaag komt de gebedsgroep voor het
Veerlicht niet bij elkaar. Reden dat we allemaal voor het
Veerlicht en de bezoekers mogen bidden.
Donderdag – Er zijn veel kinderen en jongeren in ’t
Veerlicht. Dank daarvoor en bid dat ze Jezus echt zullen
leren kennen als hun persoonlijk Verlosser.

Zondag 12 februari – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagschool:

Zaalopbouw:

Wim Bevelander
Jan Straver
Mirjam, Priscilla en Evelien
Isa de Laat
Ad en Anneke Bor
Isa en Johan de Laat
Matrozen: Lianne en Ilse
Paulides
Vuurtorenwachters: Bea Nijhof
Peter Schouten, Hans Boer en
Ad Bor.

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.

