‘t Veerjournaal

zondag 5 maart 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 5 maart – 10.00 uur
Viering Heilig Avondmaal
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Leo van den Heuvel
Leo van den Heuvel
Marja en Wouter Mourits, Darryl
Bollema en Ruben van de Laar
Welkom:
Anneke Bor
Koffie:
Henny en Leo Bekers
Crèche:
Addie en Martin de Laat
Zondagsschool: Matrozen: Carolien van Mourik
Vuurtorenwachters: in de dienst
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 én tijd voor
ontmoeting en gesprek.

Jarigen
Komende week is er één
jarige: Anneke Bor. Zij
hoopt op 9 maart een
bijzondere leeftijd te
bereiken. Van harte
gefeliciteerd en Gods vrede
in je nieuwe jaar.

Zondagschool
Op dit moment wordt bij de Matrozen het boek
“Kinderen in de Bijbel” gebruikt. Vandaag is les 9 aan
de beurt: Amos redt Paulus’ leven. De
Vuurtorenwachters blijven vandaag in de dienst. Voor
hen is er een speciaal ‘kerkboekje’, dat ze tijdens de
dienst in kunnen vullen.

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

Kom je vanavond ook?
Het thema van Livesteady vanavond is: "Belijdenis
doen/gedoopt worden”. Om 18:30 uur zijn jullie
welkom bij Peter en Annelien thuis (Schapendonk 64,
Raamsdonksveer).

Stuur eens (of vaker) een kaartje!
Jesse de Wit en zijn moeder José Baijens zijn beiden
opgenomen in Dordrecht bij stichting De Hoop. Hun
adres is: Stichting De Hoop, Provincialeweg 70, 3329
KP Dordrecht. Laten we ook Marja en Patrick van de
Laar en hun kinderen bemoedigen met een kaartje.
Hun adres is: Berckenrodelaan 88, 5141 AV Waalwijk.

Voorstelrondje: Jan van Beelen

Dank- en gebedspunten

Wie ben je?
Stel jezelf eens voor.
Mijn naam is Jan van
Beelen, deze maand 48
geworden. Ik ben vader
van Stijn (21), Manon
(19) en Daan (18). Ik
ben sinds ruim een jaar
woonachtig met Stijn in Geertruidenberg. Manon en
Daan (die ook naar het Veerlicht komen) wonen in ’s
Gravenmoer.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij DLM.nl en
daar verantwoordelijk voor de afdelingen commercie
en marketing, een leuke maar wel vrij intensieve baan.
Ik heb van mijn hobby auto’s ook mijn werk kunnen
maken. Daarvoor werkte ik 4 jaar bij Timotheüs en
Kind en Wereld. Werken, verbindingen maken tussen
mensen, auto’s en voetbal zijn zaken die ik graag doe.
Wat heeft je in ‘t Veerlicht gebracht?
Mijn jeugd vanaf ongeveer 14 jaar heb ik doorgebracht
binnen de EGR (Roosendaal), daar mocht ik deel
uitmaken van een zeer actieve jeugdgroep. Na mijn
scheiding was ik voor zeker 7 jaren niet meer in een
kerk om diverse redenen. Ik kreeg een verlangen weer
naar een kerk of gemeente te gaan, daar ik de
verbinding met mede geloofsgenoten begon te missen.
Na een aantal kerken bezocht te hebben bleek ik
achteraf gezien niet eens zover te moeten zoeken. Om
de hoek zelfs! Vanaf dag één voel ik me er thuis, een
plek waar ik in alle rust binnen mijn (te) druk bestaan
ook met geloofsgenoten God mag ontmoeten.

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 – Loof de Here, mijn ziel, en alles wat in mij is
zijn heilige Naam!
Maandag – Behalve een kaartje sturen mogen we
biddend om Jesse en José heen staan.

Dinsdag – We bidden ook voor Patrick, Marja, Ruben en
Eva van de Laar.
Woensdag – Bid om wijsheid en creativiteit om de
Paasviering onder de aandacht van mensen in onze
omgeving te brengen. Dit geldt niet alleen voor de
evangelisatiewerkgroep, maar voor ons allemaal.
Donderdag – Dank en bid voor de leiding van de
zondagschool. Er blijft grote behoefte aan meer ‘werkers’.
Vrijdag – Dank en bid voor onze jeugd en de leiding van
de jeugdgroep(en). Bid dat onze jongeren zich heel bewust
aan Jezus mogen toevertrouwen.
Zaterdag – Voor Uw liefde, Heer Jezus, dank U wel!

Zondag 12 maart – 10.00 uur
Wat is je wens voor ‘t Veerlicht?
Ik hoop dat het Veerlicht met haar identiteit dicht bij
God mag blijven en dat we door wie we zijn meer
mensen mogen aanspreken om de mensen uit de regio
over God te mogen vertellen. Ik wens het Veerlicht toe
dat we oplettend en attent mogen zijn voor de mensen
die God nog niet kennen. En dat zijn er velen. Mijn
wens is dat het Veerlicht een waardevol instrument
mag zijn in de omgeving van Raamsdonksveer.

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

Wat wil je nog meer aan ons kwijt?
Dat ik blij ben om binnen deze kerkelijke gemeente
mezelf te mogen zijn, en dit na al die jaren dat ik geen
kerk bezocht.

Zaalopbouw:

Zondagsschool:

Stephan Troost
Jan Straver
Peter, Babette en Eva
Isa de Laat
Janny Vink en Anneke Bor
Petra Paulides en Joëlle
Niyongere
Matrozen: Lianne en Ilse
Paulides
Vuurtorenwachters: Bea Nijhof
Peter Schouten, Arie Vink 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.

