‘t Veerjournaal

zondag 7 mei 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 7 mei – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Peter van Genderen
Arie Vink
Lianne Paulides, Maarten Paulides en
Darryl Bollema
Welkom:
Anneke Bor
Koffie:
Leo en Henny Bekers
Crèche:
Petra Paulides en Eva van de Laar
Zondagsschool: Matrozen: Marja en Wouter Mourits
Vuurtorenwachters: Leo van den
Heuvel

Overlijden Tony Boer
We werden opgeschrikt door het onverwachte
overlijden van Tony Boer, op zaterdag 22 april. Tony
heeft een aantal keren in onze gemeente gesproken.
Op vrijdag 28 april is hij begraven. De dienst van
Woord en Gebed ging over Psalm 84, waarvan het
derde vers op de rouwkaart stond: ‘Mijn ziel verlangt,
ja, bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven
van de Heere, mijn hart en lichaam roepen het uit tot
de levende God.’ Het was een ontroerende en hoopvolle dienst, waar het evangelie centraal stond,
rondom vers 11 van dezelfde psalm: ‘om liever te zijn
op de drempel van het huis van God.’ Bid voor Reina
en de (schoon)kinderen.

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.

Ziet, een zaaier (boer) ging uit om te
zaaien....
Enkele weken geleden waren de Matrozen en Vuurtorenwachters samen in één groep. Toen is het
verhaal van de zaaier verteld uit Mattheus 13,
besproken is wat goede grond is en welke grond de
kinderen zelf willen zijn! Daarna hebben de kinderen
gezaaid. Maar ook vogelhuisjes geschilderd, kruisen en
deurhangers gemaakt. Het resultaat mag er zijn: de
zaadjes zijn kleine plantjes geworden. De kinderen
mogen de plantjes mee naar huis nemen, alles staat
op een tafel in de zaal. Bewonder en verwonder u
samen met de kinderen over wat is gemaakt en
gegroeid!

Verjaardagen
Komende week zijn er veel jarigen:
Maandag 8 mei
Carlo de Laat en Marja van de
Laar
Woensdag 10 mei
Evelien van Someren-Vink
Donderdag 11 mei
Colleen Savelkouls
Vrijdag 12 mei
Martin de Laat
Allemaal van harte gefeliciteerd en Gods zegen in jullie
nieuwe jaar!

Gemeentedag
Op 13 mei aanstaande hebben we onze gemeentedag
gepland. Er komen al aardig wat opgaven binnen,
maar er is nog ruimte voor meer! Zie ook de
uitnodiging op de tafel bij de uitgang voor verdere
details. Je kunt je aanmelden op de flip-over of bij
Wijmar of Priscilla. Van harte welkom!

Geweldige opbrengst
De collecte van afgelopen zondag voor Stichting De
Hoop heeft het prachtige bedrag van € 429,99
opgebracht, waarvoor dank!

Zondagsschool in vakantietijd?!

Dank- en gebedspunten

Heb je nog nooit meegeholpen op de zondagsschool,
dan is dit je kans. Gezocht: invallers M/V voor de
zomervakantie. Teken in op het bord in de hal voor
leiding aan de Matrozen (groep 1-4) of de 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!

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.

Bernhard en Susanne Cloosterman
Eind maart hebben we gecollecteerd voor Bernhard en
Susanne Cloosterman en hun werk in Brazilië. Naar
aanleiding van de opbrengst hebben ze het volgende
gemaild:

Wat een mooie verrassing. Hier zijn we heel blij mee.
Het geld komt op een goed moment en zal o.a.
gebruikt worden om de rekeningen bij de bakker en de
groenteboer te betalen. Met 80 kinderen gaat er heel
wat brood en groente doorheen :). Breng je de
gemeente de hartelijke groeten van ons over?
Tevens hebben ze hun laatste nieuwsbrief gestuurd,
een aantal exemplaren ligt op de tafel bij de ingang.

Zondag – Dank voor Gods Woord, waardoor we
geleid, getroost en versterkt mogen worden.
Maandag – Dank, dat het met Patrick nog steeds
vooruit gaat. Bid, dat er geld en mogelijkheden zullen
zijn om zijn huis aan de omstandigheden aan te
passen.

Dinsdag – Dank, dat de collecte voor stichting De
Hoop zoveel heeft opgebracht. Bid voor de moeders en
hun kinderen, die daar verblijven.
Woensdag – Bid voor alle werk, dat in de
gemeente gedaan wordt. Dat iedereen voldoende tijd
en energie zal hebben voor de taken, die hij/zij heeft.

Donderdag – Vandaag beginnen de examens. Bid voor
Gemeentebinding op Hemelvaartsdag
Op donderdag 25 mei is het weer Hemelvaartsdag. Net
als voorgaande jaren willen we graag ’s morgens 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!

alle jongeren, die examen moeten doen.

Vrijdag – Morgen komen we als gemeente bij elkaar. Bid
voor goede gesprekken en een fijne sfeer.
Zaterdag – Vandaag vertrekken Leo en Henny
Bekers naar Porto om het laatste deel van de tocht
naar Santiago samen te lopen. Bid dat het een goede
tijd mag zijn en dat Henny hier ook fysiek toe in staat
zal zijn.

Zondag 14 mei – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagschool:
Zaalopbouw :

Chris Zondag
Jan Straver
Priscilla, Mirjam en Johan
Jan Nijhof
Colleen en Rien Savelkouls
Stefanie Tuk en Tirza Rivera
Matrozen: Stefanie Lagrouw
Vuurtorenwachters: Bea Nijhof
Peter Schouten, 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.

