‘t Veerjournaal

zondag 9 april 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 9 april – 10.00 uur
Spreker:
Dirk-Jan Jansen
Leiding:
Jan Straver
Muziek:
Priscilla, Mirjam en Evelien
Welkom:
Anneke Bor
Koffie:
Colleen Savelkouls en Christ Mol
Crèche:
Stefanie Lagrouw en Petra Paulides
Zondagsschool: Matrozen: ?????
Vuurtorenwachters: Bea Nijhof
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

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag, 14 april, willen we met elkaar weer
tijdens een avondsamenkomst
het lijden van onze Heiland
gedenken en met elkaar het
Avondmaal vieren.

Hart voor Pasen
Thema: Wakker worden, opstaan!
Voorafgaand aan de Paasdienst, willen we met elkaar
en met alle mensen die mee willen doen, een
wandeling van + een uur maken. Deze Paaswandeling
start om 8.30 uur bij De Haven. Om 9.30 uur, terug in
De Haven, genieten we van koffie met paasbrood. Na
de Paasdienst, waarbij we veel zullen zingen, is er een
“Ei-tea”.

Patrick van de Laar
Patrick is donderdag "verhuisd" naar de revalidatiekliniek het Leijpark, Prof Stoltehof 3, 5022 KE Tilburg.
Met bezoek nog even wachten! Eerst alleen familie en
hele goede vrienden. Post mag wel, zie adres !

Agenda
Jeugddienst 30 april
We eten elke dag omdat we
geloven dat dit goed voor ons
is. Maar maken alle producten
waar wat ze zeggen?
Mona....daar word je blij van.
Haribo.....onbegrijpelijk lekker.
Redbull......geeft je vleugels
De Bijbel is ook voeding voor
ons geloof. We baseren ons leven op wat er in de
Bijbel staat. Maar is de Bijbel echt waar?! True
Message, hierover horen we meer tijdens de
jeugddienst op 30 april. Spreker: Corné Platschorre
Iedereen van harte welkom!
13 mei: bezinningsdag voor de hele gemeente
Zet het vast in je agenda, verdere gegevens volgen.
25 mei: Op donderdag 25 mei is het weer
Hemelvaartsdag. Net als voorgaande jaren willen we
graag ’s ochtends met elkaar iets ‘doen’. In de
voorgaande jaren is er een wandeling geweest, een
brunch, een puzzeltocht etc. In de ochtend kunnen we
elkaar ontmoeten en stilstaan bij Hemelvaartsdag,
zodat iedereen ’s middags nog eigen activiteiten kan
ondernemen. Wie heeft er een leuk idee? Of wie vindt
het leuk om dit (samen met anderen) te organiseren?
Meer info of als je mee wilt helpen: benader Priscilla
even. Bedankt alvast!

Zondagsschool in zomer-vakantietijd
Zie de poster in de gang. Kinderwerk in de zomervakantie Gezocht: invallers/vrijwilligers M/V Teken in
voor leiding aan de matrozen (groep 1-4) of
vuurtorenwachters (groep 5 -8). Wil je helpen, maar
heb je dit nog nooit gedaan, schrijf je dan in als
helper. Ontdek zo of het iets voor je is!

Nacht van gebed 16 -17 juni
De Open Doors nacht van gebed is in aantocht.
Plaats van gebed: “de Schakel” Kerkelijk Centrum in
Raamsdonksveer.

Voorstelrondje:
Wie ben je/zijn jullie. Stel jezelf eens voor.
Wij zijn Wouter Mourits
en Marja MouritsAnsems. Wouter is
geboren en getogen in
Oud-Beijerland, Marja in
Lage-Zwaluwe. Marja
heeft tijdens haar
studie en voor haar
eerste baan bij het
Kantongerecht in
Utrecht een aantal jaren
in Utrecht gewoond. We
zijn in 1984 getrouwd
en gaan wonen in Oud-Beijerland. Marja is toen in
Rotterdam gaan werken en werkt daar nog steeds bij
het Openbaar Ministerie. Wouter heeft een
commercieel-technische functie bij een bedrijf in
Dordrecht. Sinds de zomer van 2015 wonen we in
Made. Kinderen hebben we nooit gekregen. We zijn
beiden Nederlands Hervormd opgegroeid. Toen we
drie jaar getrouwd waren, hebben we allebei een
persoonlijke keuze gemaakt om Jezus te volgen en een
persoonlijke relatie met God gekregen. Vanaf die tijd
hebben we ook de evangeliegemeente in OudBeijerland bezocht. Samen zijn we altijd heel actief
geweest in evangelisatie door middel van muziek in
een gospelbandje (“Tamiem”) en een koor met orkest
(Celebrate en Men4Christ) en hebben zo veel plaatsen
in Nederland en de rest van Europa bezocht.
Wat heeft je in ‘t Veerlicht gebracht?
Na onze verhuizing zijn we op het internet op zoek
gegaan naar een evangeliegemeente in onze
woonomgeving. Zo kwamen we terecht in
Raamsdonksveer. Het Veerlicht sprak ons aan omdat
de boodschap goed is en de gemeente naar buiten is
gericht. We vinden het ook fijn dat hier echt wordt
omgezien naar elkaar.
Wat is je wens voor ‘t Veerlicht? Dat de gemeente
verder zal groeien. Niet alleen in omvang maar vooral
ook in de diepte. Een gemeente die gevuld en
geïnspireerd door de Heilige Geest op zoek is naar
Gods wil voor zowel het persoonlijke leven als voor
gemeente.
Wat wil je nog meer aan ons kwijt?
We hebben het verlangen om ons met de ontvangen
gaven talenten in te kunnen zetten in het Veerlicht.

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 – We blijven deze week bidden voor Patrick,
Marja, Ruben en Eva van de Laar. De overgang naar het
Revalidatiecentrum is een stap vooruit, maar er moet
gerevalideerd worden. Moed en kracht hebben ze allevier
nodig hard nodig.

Maandag – Zaterdag “Opstaan, wakker worden”
Flyers uitgedeeld. Bid dat we wakker op Pasen afgaan.

Dinsdag – Bid voor de ontvangers van de flyers.
Dat ze zondag komen.

Woensdag – Bid voor degenen in de gemeente die hard
bezig zijn met de voorbereidingen van zondag.

Donderdag – Bid speciaal voor degenen onder ons
waar de feestdag door gemis moeilijk zijn.

Vrijdag – Jezus Christus stierf voor jou. Dank Hem
ervoor.

Zaterdag – Vol verwachting: morgen Pasen!
Vrijdag 14 april: 19.30 uur
Viering Goede vrijdag met Avondmaal

Zondag 16 april – 10.00 uur
Pasen
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Leo van den Heuvel
Wouter Mourits
Wouter en Marja Mourits,
Darryl Bollema, Priscilla de Visser,
Johan Tuk en Wouter van Arkel
Welkom:
Jan Nijhof
Koffie:
Leo en Henny Bekers
Crèche:
Caroline de Vries en Joelle Niyongere
Zondagschool: Vivian, Lennart en Bea Nijhof
Zaalopbouw: Ger van Mourik, Arie Vink en Jan van
Beelen

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

Leo van den Heuvel
Burg. H. Blokstraat 58
4286 CD Almkerk
0183-402048
lrvdheuvel@solcon.nl

Informatie oudstenteam
Wijmar Lagrouw
Bea Nijhof
Spoorstraat 6
Burg.van Rijswijkstr. 58
4927 AX Hooge Zwaluwe
4285 XX Woudrichem
06-29621117
0183-307164
wijmarlagrouw@gmail.com
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.

