‘t Veerjournaal

zondag 12 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 12 maart – 10.00 uur
Spreker:
Stephan Troost
Leiding:
Jan Straver
Muziek:
Peter, Babette en Eva
Welkom:
Isa de Laat
Koffie:
Janny Vink en Anneke Bor
Crèche:
Petra Paulides en Joëlle Niyongere
Zondagsschool: Matrozen: Lianne en Ilse Paulides
Vuurtorenwachters: Bea Nijhof

Zondagschool
Op dit moment wordt bij de Matrozen het boek
“Kinderen in de Bijbel” gebruikt. Vandaag is les 10 aan
de beurt: Amos neemt afscheid van Paulus. Het
onderwerp bij de Vuurtorenwachters is: “Jezus trainde
zijn discipelen”.

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 én tijd voor
ontmoeting en gesprek.

Jarigen
Vrijdag 17 maart wordt Katrijn Hovers 9 jaar! Van
harte gefeliciteerd en een heel fijne dag. Gods liefde
en zegen in je nieuwe jaar!

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.
Stuur eens (of vaker) een kaartje!
Patrick van de Laar ligt in het ziekenhuis. Zijn adres is:
ETZ Elisabeth, Etage G, Afd. Neurologie, kamer 8,
Postbus 90151, 5000 LG Tilburg.
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.

Voorstelrondje: Hans en Marion Boer

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 – Loof de Heer, mijn ziel, en alles wat in mij is
zijn heilige Naam!
Maandag – Bid voor Patrick, Marja, Ruben en Eva, dat
er een keer mag komen in Patricks ziekteproces en dat zij
allemaal Gods vrede mogen ervaren.

Wie zijn jullie?
Wij zijn Hans en Marion Boer. Ik, Hans, hoop dit jaar
62 jaar te worden. Ik ben geboren en getogen in ’s
Gravenmoer. Dit terwijl mijn ouders uit Dordrecht en
Raamsdonkdorp kwamen. Marion, een jaar jonger dan
ik, geboren en getogen in Wagenberg, alwaar haar
ouders ook zijn geboren en getogen. We hebben één
zoon en twee dochters, die getrouwd zijn, zodat er
nog drie kinderen bij kwamen. En last but not least,
onze kleinzoon Levi. Wij zijn dankbaar dat onze
kinderen en schoonkinderen allemaal christen zijn.
Wat heeft jullie in ’t Veerlicht gebracht?
Vijfendertig jaar zijn we actief lid geweest van de EBG
Tilburg. Met pijn in ons hart hebben we uiteindelijk
besloten te vertrekken. En al rondkijkend kwamen we
terecht in ’t Veerlicht, waar het Woord ons erg
aansprak en we ons al snel thuis voelden.
Wat is jullie wens je voor ’t Veerlicht?
Onze wens is dat de prediking van Gods Waarheid,
zoals dat nu gebeurt, niet zal veranderen. Groei in
kwantiteit is mooi, maar groei in kwaliteit nog mooier,
zodat ’t Veerlicht een warme veilige haven zal
zijn/blijven voor eenieder die deze gemeente bezoekt.
Wat willen jullie nog meer aan ons kwijt?
Wij bidden ’t Veerlicht, in het bijzonder de oudsten en
anderen die op wat voor manier dan ook een taak
uitoefenen, Gods onmisbare zegen, kracht en wijsheid
toe.

Dinsdag – Vanavond vergadert de evangelisatiewerkgroep. De ideeën rondom Pasen zullen verder
uitgewerkt worden. Bid dat God zelf ideeën geeft om de
mensen in onze omgeving te bereiken met het wonderbare
feit van Pasen.
Woensdag – Dank en bid voor alle nieuwe mensen, die
in onze gemeente komen. Dat zij zich thuis zullen voelen.
Donderdag – Dank en bid voor de vluchtelingen, die in
onze gemeente komen. Bid dat de taal geen barrière zal zijn
om met hen in contact te komen.
Vrijdag – Vanavond is er voor de 2e keer een
Bijbelstudieavond bij een van de vluchtelingen thuis. Dank
voor deze mogelijkheid en bid voor een gezegend avond.

Zaterdag – Voor Uw liefde, Heer Jezus, dank U wel!

Zondag 19 maart – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Wim Evers
Carolien van Mourik
Lianne Paulides, Maarten Paulides en
Ruben van de Laar
Welkom:
Jan Nijhof
Koffie:
Jan en Bea Nijhof
Crèche:
Caroline de Vries en Eva van de
Laar
Zondagschool: Matrozen: Stefanie Lagrouw
Vuurtorenwachters: Riekje van Vugt
Zaalopbouw: Ben van Vugt, Wouter Mourits en
Wijmar Lagrouw

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.

