‘t Veerjournaal

zondag 28 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 28 mei – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Ephraim Ebighosi
Priscilla de Visser
Lianne, Maarten en Ruben Paulides,
Darryl Bollema en Ruben van de Laar
Welkom:
Colleen Savelkouls
Koffie:
Anke en Frans de Zeeuw
Crèche:
Isa en Carlo de Laat
Zondagsschool: Matrozen: ???
Vuurtorenwachters: Leo van den
Heuvel
De collecte is vandaag bestemd voor stichting “De
Herberg” (zie Veerjournaal 21 mei).
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.

Bij elk land hoort een
filmfragment en elke
deelnemer krijgt een
gebedsboekje met
concrete gebedspunten.
Er wordt gebeden in
blokken. U kunt het hele
programma meedoen of
één of twee blokken. De tijden van ieder blok staan
hieronder vermeld.
Locatie: Kerkelijk Centrum “De Schakel”, Emmastraat
11 in Raamsdonksveer
Programma met de bijbehorende tijden:
Vanaf 19.30 is de inloop
20.00 Opening en uitleg programma
20.30 Gebedsblok 1
21.30 Gebedsblok 2
22.30 Gebedsblok 3
24.00 Gebedsblok 4
1.00 Afsluiting
Meer info: Hans Boer, tel. 0162-321062,
www.nachtvangebed.nl.

Gefeliciteerd!

Toetreding nieuwe leden

Komende week is er één jarige en wel op maandag 29
mei: Maarten de Vries. Maarten, van harte
gefeliciteerd en Gods zegen en nabijheid in je
komende jaar.

Op zondag 11 juni zal een aantal mensen toetreden als
lid van deze gemeente. Als er mensen zijn die vroeger
de oriëntatiekring hebben gevolgd, toen geen lid
geworden zijn, maar dat nu wel willen, laten ze dan
even contact opnemen met één van de oudsten.

Bidstond op zondagmorgen
Elke zondagochtend zal er om 9.30 uur bidstond zijn in
onze gemeente in de “rokersruimte”. Iedereen mag
aansluiten en meebidden voor de gemeente,
individuele noden, de oudsten, de eredienst, de zieken
etc. Om 9.50 uur sluit de muziekgroep met de oudsten
en de dienstleider aan. Gebed is de motor van de
gemeente, zie Spreuken 15:8b “maar het gebed van
rechtvaardigen zal Hij verhoren.”

Nacht van Gebed
De gezamenlijke kerken van Raamsdonksveer,
Geertruidenberg, ’s Gravenmoer en Boekhandel “Het
gouden lint” in Sprang-Capelle organiseren van vrijdag
16 op zaterdag 17 juni de Nacht van Gebed voor
vervolgde christenen. Tijdens de Nacht van Gebed
bidden christenen op honderden locaties in Nederland
en Vlaanderen voor vervolgde christenen uit twaalf
verschillende landen.

Bouw aan je kerk! Leef met je kerk
’t Veerlicht is van ons allemaal en ieder kan daarin zijn
of haar steentje bijdragen. We blijven altijd op zoek
naar mensen die hulp kunnen bieden bij de
verschillende activiteiten op de zondagen. Voordat het
nieuwe takenrooster voor het 3e kwartaal zal worden
opgesteld zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die
mee willen helpen. Deze keer in het bijzonder naar
personen die hulp kunnen bieden bij de opbouw en
bediening van geluid en personen die mee willen
helpen bij het bedienen van de laptop/beamer. Heb je
hiervoor interesse vraag dan eens aan Ger van Mourik
wat die werkzaamheden precies inhouden. Je hoeft
geen super-technische knobbel te hebben om dit te
doen. Je kunt verzekerd zijn van een goede
begeleiding en je inbreng zal enorm gewaardeerd
worden. Jouw aanbod is van harte welkom!

Doopdienst

Dank- en gebedspunten

Op zondag 2 juli zal er
om 10.00 uur
’s morgens een
doopdienst in ’t Veerlicht
worden gehouden.
Wanneer er mensen zijn
die ook overwegen om
zich te laten dopen of die
hun geloof willen
belijden, kunnen zij
contact opnemen met
één van de oudsten.

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.

Bidden bij Corry en Wout Kalkman

Zondag – Op Hemelvaartsdag kwamen we als
gemeente bij elkaar bij het “huisje in het bos” van Rien
en Colleen. Dank voor hun gastvrijheid, de
gesprekken, het zingen met elkaar. Dank aan onze
hemelse Vader voor het heerlijke weer.
Maandag – Dank U, Heer Jezus, dat u bent
heengegaan en ons toch nooit alleen laat.
Dinsdag – Dank voor het goede verloop van de
hersenoperatie van Caroline, de schoondochter van
Colleen. Bid voor verder herstel nu.

Woensdagmorgen 7 juni is er weer een tijd van gebed
bij Wout en Corry. Hun adres is: Lavendelhof 65 in
Oosterhout. Een ieder is vanaf 9.30 uur van harte
welkom om mee te bidden.

Woensdag – Gisteren hebben Anke en Frans de

Opbrengst collecte vrouwen in de Hoop

Donderdag – Bid voor Raamsdonksveer en omgeving.

De collecte die bestemd was voor vrouwen in de Hoop
heeft € 430,00 opgebracht. In totaal is er € 600,00
sponsorgeld opgehaald. Leuk was ook, dat Assala
meegelopen heeft!

uitslag van de echo van hun komende kleinkindje
gekregen. Hoe deze ook is, blijf bidden voor hen en
hun kinderen.

Vrijdag – Voorlopig blijven we bidden voor Leo, Rina en
Jiska, die zich nu in zo’n hectische en onzekere tijd
bevinden.
Zaterdag – Bid voor Jesse (zie bericht van Leo

Jesse
Afgelopen maandag heb ik Jesse de Wit naar De Hoop
in Dordrecht gebracht. De laatste keer dat hij er was,
is hij eerder teruggekomen dan de bedoeling was en
sinds die tijd is het niet zo goed met hem gegaan. Hij
wilde graag naar de gemeente komen, maar durfde
eigenlijk niet omdat hij zich schaamde. Hij verlangt
enorm om als een ´normaal´ mens te kunnen leven.
Laten we voor hem blijven bidden. Na zijn tijd in De
Hoop komt hij weer naar de gemeente.
Leo van den Heuvel.

hiernaast).

Zondag 4 juni – 10.00 uur
PINKSTERFEEST
Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagsschool:

Zaalopbouw:

Leo van den Heuvel
Leo van den Heuvel
Eva, Floris, Peter en Babette
Jan Nijhof
Jan en Bea Nijhof
Addie en Johan de Laat
Matrozen: Lianne en Evi
Paulides
Vuurtorenwachters: blijven in
de dienst
Ben van Vugt, Wouter Mourits
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.

