‘tt Veerjournaal
Veer

zondag 26 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
t
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 26 februari – 10.00 uur

Adres voor kaartjes voor Jesse de Wit
en voor José Baijens
Via: de Hoop, Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht

Spreker:
Leiding:
Muziek:

Jaco van ‘t Sant
Arie Vink
Ben en Jonas van Vugt en
Wouter Mourits
Welkom:
Colleen Savelkouls
Koffie:
Anke en Frans de Zeeuw
Crèche:
Stefanie Lagrouw en Eva van de Laar
Zondagsschool: Matrozen: Vivian en Lennart
Vuurtorenwachters: Leo v.d. 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.

Van je geloof getuigen
Even geleden vertelde ik (Bea) op de zondagsschool
over Zacheűs, de tollenaar.
Hij ontmoette Jezus en zijn leven veranderde
helemaal. Die verandering was zichtbaar doordat
Zacheűs in het leven van alledag liet zien dat hij
veranderd was. Zacheűs ging geloven, veranderde,
volgde Jezus en getuigde.
Heb je het besluit om Jezus te volgen genomen? Als
dat zo is, kan dat zichtbaar gemaakt worden. Dat doe
je door belijdenis of door de doop.
In het voorjaar is hiervoor weer gelegenheid. Er
hebben zich al drie personen
person voor de doop gemeld.
Je kunt hiervoor contact opnemen met een van de
oudsten.

Collecte vanmorgen, 26 febr.
Jarigen
Drie jarigen op 27 februari: Maarten de Vries en Helma
en Laura Niyongere. Woensdag 1 maart is Jiska v.d.
Heuvel jarig. (Nu nog niets tegen haar zeggen, want
anders slaapt ze drie nachten niet!)) Zaterdag 4 maart
wordt Salomon de Visser al weer 2 jaar. Allemaal van
v
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 8 aan
de beurt: “Paulus zingt in de gevangenis”. Vraag na
afloop maar eens hoe dat nu toch kan. De
Vuurtorenwachters zijn toe aan de geschiedenis waarin
Lazarus van dood weer levend wordt.

Gebed voor ‘t Veerlicht
Op woensdag 1 maart is om 9.30 uur de gebedstijd bij
Arie en Janny Vink,
Notenlaan 47,
4254 CB Sleeuwijk
tel: 06-12680262

Het is alweer de laatste zondag van de maand. Je mag
weer financieel behulpzaam zijn in het Koninkrijk van
God. We collecteren voor Bram
Krol en zijn zendingswerk. Je
hoort
oort er vanmorgen wat meer
over. Wil je er meer over lezen
kijk dan op de website van
Bram: www.bramkrol.com
Interessant om te lezen.
Hij houdt daar ook een reisblog
bij en het zendingsnieuws wordt
ook steeds bijgewerkt.
Gisteren schreef hij o.a.:Het geheim van Sarandara. Ik

heb het wel eens genoemd, zonder er dieper op in te
gaan. Maar nu komt het opeens heel dichtbij. Zondag
gaan we naar dat dorp toe, hoog in de bergen
be
van
Oost-Nepal.
Kijk op de reisblog voor het vervolg van het verhaal
dat echt de moeite van het lezen waard is
Hij is actief in Afrika, o.a. Kongo en Ivoorkust en ook
in Nepal. 10 dagen
geleden is hij weer naar
Nepal vertrokken.

Voorstelruimte
Dit is de start van het voorstellen van de vele
nieuwkomers in ’t Veerlicht, met antwoord op 4 vragen.
We doen het (als het lukt) op alfabetische volgorde, dus
allereerst: Alie Ansems.
Wie ben je?
Stel jezelf eens voor.
Mijn naam is Alie Ansems-Eland.
Ik ben 76 jaar. Mijn wieg stond in
Zevenbergen. Daar ben ik
opgegroeid als jongste van een gezin
met 16 kinderen. In 1960 ben ik
getrouwd met Chris Ansems en ben
ik gaan wonen in Lage-Zwaluwe.
Daar woon ik nog steeds. Samen hebben we drie zonen
en een dochter gekregen. Mijn man is in maart 2015
overleden, en ik mis hem nog elke dag.
Wat heeft je in ‘t Veerlicht gebracht?
Ik ben altijd lid geweest van de Hervormde Kerk, maar
daar had ik steeds minder mee de laatste tijd. Toen mijn
dochter en schoonzoon, Marja en Wouter Mourits, naar
Made verhuisden, kwamen ze terecht in het Veerlicht. Ik
ging weleens met hen mee en voelde me meteen thuis.
Duidelijke preken, lieve mensen. En ook heel fijn dat ik
elke week mee kan rijden met de familie Van Vugt.
Wat is je wens voor ‘t Veerlicht?
Dat de gemeente verder mag groeien. Genoeg mensen
die een taak op willen pakken. Wijsheid voor de oudsten.
Wat wil je nog meer aan ons kwijt?
Het zou fijn zijn als er meer ouderen zouden zijn om mee
in contact te komen.
De deur staat altijd open voor mensen die een kop koffie
of zo willen komen drinken.

Dinsdag – Voor de meeste kinderen en jongeren is het deze
week vakantie. Vakantie betekent niet dat ze geen voorbede
nodig hebben. Dus dank en bid voor de jeugd.
Woensdag –Wikipedia meldt: Verslaving is een toestand

waarin een persoon fysiek en/of mentaal van een gewoonte of
stof afhankelijk is, zodanig dat hij/zij deze gewoonte of stof
niet, of heel moeilijk los kan laten. Het gedrag van de persoon
is voornamelijk gericht op het verkrijgen en innemen van het
middel, of het handelen naar de gewoonte, ten koste van de
meeste andere activiteiten.
Conclusie verslaafd zijn is heel belastend. Daar vrij van worden
iets waar we voor bidden voor Jesse en voor José, en voor ……
Donderdag – Bid voor mensen die je heel na staan, maar die
het zelf niet zullen doen. Ze hebben jou dan hard nodig om
hen bij God te brengen. Doe dat!
Vrijdag – Zondag vieren we het avondmaal, deel 1: Het

brood dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam
van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het
lichaam van Christus verbroken is tot een volkomen
verzoening van al onze zonden.
Dank Jezus dat Hij dat wilde doen ook voor ons.
Zaterdag – Morgen vieren we het avondmaal, deel 2:

De beker der dankzegging, waarover wij de dankzeg-ging
uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van
Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft
dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus
vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze
zonden.
Dank nu al voor die verzoening, en belijd indien er nog
iets in de weg zit.

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 – Hierboven de eerste voorstelactie. Bid voor allen die
nog niet zo lang in ’t Veerlicht komen dat zij ontdekken of dit
de gemeente is waar ze deel van kunnen uitmaken om zo
samen God te eren.
Maandag – Bid voor de zieken in de gemeente. Mocht je niet
alles weten bedenk dan dat de Heer het wel weet.

Zondag 5 maart – 10.00 uur
We vieren het Avondmaal
Spreker: Leo van den Heuvel
Leiding:
Leo van den Heuvel
Muziek:
Darryl Bollema en
Marja en Wouter Mourits
Welkom: Colleen Savelkouls
Koffie:
Henny en Leo Bekers
Crèche:
Addie en Martin de Laat
Zondagschool: Matrozen: Marja van de Laar
Vuurtorenwachters: in de dienst
Zaalopbouw: Ger van Mourik, Leo Bekers en
Leo v.d. Heuvel

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

Penningmeester: Guido de Visser, tel. 06-16480487
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.

