‘t Veerjournaal

zondag 30 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 30 april – 10.00 uur
Jeugddienst
Spreker:
Corne Platschorre
Leiding:
Alexander Rivera
Muziek:
Live Steady band
Welkom:
Manon van Beelen
Koffie:
Live Steady en Ad en Anneke Bor
Crèche:
Addie en Johan de Laat
Zondagsschool: Matrozen: Lianne en Evi Paulides
Vuurtorenwachters: horen bij de
jeugddienst
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.

Collecte 30 april
De laatste zondag van de maand collecteren we weer
om het geld weg te geven: Het gaat deze maand naar
de Hoop:
We collecteren speciaal voor de vrouwen met kinderen
die geholpen worden bij de Hoop. Dankzij sponsoring
kunnen de kinderen bij hun moeder blijven.
Op de website lees je:
Wij geloven dat elke vrouw waardevol is. Dat elke
vrouw recht heeft op de vrijheid om te genieten, te
doen, te leven. Niet elke vrouw heeft die vrijheid.
Sommige zijn gebonden aan een verslaving. Anderen
zijn verstrikt in het netwerk van de prostitutie. De
vrijheid waar jij van geniet, willen wij aan álle vrouwen
schenken. Er wordt vanuit de gemeente meegedaan
aan een van de sponsorlopen en we collecteren er
vandaag voor.

Vandaag , Jeugddienst:
We eten elke dag omdat we geloven
dat dit goed voor ons is. Maar
maken 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 vandaag meer

Verjaardagen
Vandaag zijn er twee jarigen: Hilda Huber en Carolien
van Mourik. Maandag 1 mei is Maarten Paulides jarig
en 2 mei verjaart Vivian Straver. Op 3 mei is Alexander
Rivera jarig en 5 mei is de beurt aan Ad Bor. Allemaal
van harte gefeliciteerd en Gods Zegen toegewenst
voor het nieuwe jaar.

Zondagsschool in zomervakantietijd
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!

Neem contact met Carolien van Mourik op als je mee
wilt lopen. Schenk jij jouw moment om kwetsbare
vrouwen te helpen? Dankzij jouw inzet kunnen moeder
en kind bij elkaar blijven. Want moeder en kind horen
bij elkaar! Lees meer op
www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl

13 mei Gemeentelijke bezinningsdag
Op 13 mei hopen we met elkaar als gemeente een
bezinningsdag te houden. We willen met elkaar
nadenken over ‘gemeente-zijn’, met een terugblik op
de afgelopen (bijna) 7 jaar dat ’t Veerlicht bestaat en
we willen ook een blik op de toekomst werpen.
Daarnaast is er ook tijd voor bezinning, ontmoeting en
gebed. De dag begint om 10.00u, inloop met koffie/
thee vanaf 9.30u en zal tot een uur of half vier duren.
Voor de lunch wordt gezorgd. De locatie is het
Hervormd Centrum in Geertruidenberg,
Havendijkstraat 1. We hopen jullie allemaal te
ontmoeten! Wil je in verband met de ‘catering’ je even
opgeven bij Priscilla of Wijmar?

Gemeentebinding op Hemelvaartsdag

Zondag – Vandaag zag je veel jongeren aan het

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!

werk. Ze verdienen je voorbede en hebben het ook
nodig.

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

Wie stuurt Nico nog eens een kaart?
Nico zit nog steeds in de gevangenis in Roemenië, wie
gaat hem bemoedigen met een mooie kaart?
Hij zal er zo blij mee zijn dat hij niet vergeten wordt!
Willen jullie ook bidden dat hij spoedig vrijgelaten
wordt en terug kan naar zijn vrouw en zoontje?
het adres is:
Nicolaie Jugostru
Destinator-Penitenciorul Aiud
Jud Alba Loc Aiud
Strada Mori 7 9
5152000AIUD Roemenië

Maandag – Dank voor de positieve berichten die
Marja over Patrick rondstuurde en bid voor verder
herstel, zodanig dat het de artsen boven hun pet zal
gaan.
Dinsdag – Behalve dat we collecteren voor de
Hoop mag je er ook voor bidden. Bid voor wijsheid
voor de werkers en complete bevrijding van elke
verslaving of gebondenheid van de hulpvragers.
Woensdag – Bid voor de gemeente ’t Veerlicht dat
we onze naam voor alle inwoners van Raamsdonksveer zullen waarmaken en ze Gods licht in hun leven
mogen ontdekken.

Donderdag – Het is geweldig hoe de Heer het werk in
Roemenie, van Frits en Tineke en alle andere werkers daar,
zegent. Blijf voor hen bidden en ook voor Nico (zie stukje
hiernaast)
Vrijdag – Elke zondag worden we verrast door
fantastische muzikale begeleiding. Bid voor hen allen dat ze
door gebruik van hun talent God groot zullen maken en
daar ook zelf blij van zullen worden.

Zaterdag – Elke zondag zijn er voor de kinderen
werkers in touw. Bid ook voor hem allen dat ze dat
vanuit liefde mogen doen en de kinderen zo echt God
mogen leren kennen.

Startdienst 27 augustus 2017
De vakantie is nog niet eens in zicht en we plannen
weer al een startdienst!
Toch is een goede voorbereiding het halve werk.
Wie het hiermee eens is en aan die goed start wil
bijdragen, kan zich aanmelden bij één van de leden
van het oudstenteam

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 7 mei – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Peter van Genderen
Arie Vink
Lianne Paulides, Maarten Paulides,
Darryl Bollema, Ruben van de Laar
Welkom:
Anneke Bor
Koffie:
Leo en Henny Bekers
Crèche:
Stefanie Lagrouw en Eva vande Laar
Zondagschool:Matrozen: Marja en Wouter Mourits
Vuurtorenwachters: Leo v.d. Heuvel
Zaalopbouw : Ben van Vugt, Hans Boer, Leo Bekers

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.

