‘t Veerjournaal

zondag 18 juni 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 18 juni – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Paul Egberts
Jan Straver
Ben en Jonas van Vugt
en Johan Tuk
Welkom:
Colleen Savelkouls
Koffie:
Rien en Colleen Savelkouls
Crèche:
Stefanie Tuk en Tirza Rivera
Zondagsschool: Matrozen: Stefanie Lagrouw
Vuurtorenwachters: Riekje van Vugt
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 deze feestelijke dienst is er koffie, thee en
limonade en tijd om gezellig met elkaar iets te eten

Verjaardagen

Vandaag viert Mirjam haar verjaardag. Woensdag 21
juni is Tatiana Joaquim Antonio jarig. Donderdag 22
juni wordt Joas Schouten 2 jaar. Voor vrijdag 23 juni
mag je Jesse de Wit een kaartje sturen. Dat is zijn
verjaardag. Het kaartje kan naar: de Hoop,
Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht.
Zet duidelijk Jesse ’s naam erop!
Allemaal van harte gefeliciteerd en voor het nieuwe
jaar wensen we je Gods Zegen toe.

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!

De vluchtelingengebedsdag is gepland door Stichting
Gave voor zondag 25 juni. Ik denk dat God altijd hoort
als je voor vluchtelingen bidt.
Neem het kaartje met gebedspunten mee en bid nu en
ook 25 juni speciaal voor de vluchtelingen.

Doopdienst

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.
Het onderwijs voor alle
dopelingen is om 20.00 uur op
18 juni en 25 juni bij Leo van
den Heuvel thuis.

Bidden bij Corry en Wout Kalkman

Woensdagmorgen 21 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.

Volgende week: Speciale collecte

Volgend week is het weer de laatste zondag van de
maand: 25 juni. Dan geven we onze collecte weer
weg. We collecteren voor het werk van Frits en Tineke
Sleeswijk Visser in Roemenie.
Toen ze er zijn begonnen in 2003 bekostigden ze alles
uit hun eigen financiën. Maar na zoveel jaren begint
dat potje wel erg leeg te raken. Het is kennelijk Gods
bedoeling dat we ook financieel gaan meehelpen. Wil
je meer van hun werk weten kijk dan op de website
van de gemeente bij zendingsprojecten of zoek onder
hun naam op internet. Zowel met tekst, uitleg en
foto’s en filmpjes kom je ze tegen.

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 – Vanavond komt de jeugd van Live Steady
weer bij elkaar. Bid voor onze jongeren! Ze hebben
het nodig.
Maandag – Met één nacht bidden voor de

vervolgde christenen ben je natuurlijk niet klaar. Dat is
fijn voor degenen die die avond/nacht niet konden.
Hierbij het vervolg: Bid aanhoudend voor hen die het
zo hard nodig hebben. Wil je concrete gebedspunten
kijk dan ook op de website van Open Doors bij gebed.

Dinsdag – uit de Website van Open Doors
Op dinsdag 23 mei vielen strijders van Islamitische
Staat (IS) de stad Marawi, ten zuiden van de Filipijnen,
binnen. Ze namen mensen gevangen, losten schoten
en zwaaiden met vlaggen van IS.
“Bid alstublieft voor de christenen in Marawi”, zegt
Open Doors-medewerker Gina*. Zij staat in nauw
contact met veldwerkers op de Filipijnen. “Een
moslimbekeerling stuurde me dit bericht: ‘Bid om
bescherming. Rooms-katholieke leraren van het
Dansalan College zijn gevangengenomen door IS,
inclusief de priester.’” Drie gebouwen van het college
en een kapel gingen in vlammen op.
Bid dat christenen in Marawi Gods vrede ervaren. Bid
om Zijn bescherming en bid dat het geweld stopt.

* Gina en Khalil heten in werkelijkheid anders. Om
veiligheidsredenen wordt hun echte naam niet
vermeld.
Op het nieuws hoor je dat de strijd in Marawi na bijna
een maand nog steeds in volle gang is en de
christenen vervolgd worden. Bid voor hen.

Woensdag – De kinderkamp-weken zijn in de

Schaapspoort in Roemenie begonnen. Bid voor de
kinderen en de leiding. Elke week zijn er 60 kinderen
die over God horen. Reden om voor te danken en
vooral te bidden dat Gods Geest het echt laat landen
in hun hart.

Donderdag – Bid voor allen in het Veerlicht en bid
heel speciaal voor twee mensen waarvan je weet dat
zij je gebed extra nodig hebben. Doe dat voor
degenen die God speciaal op je hart legt.
Vrijdag – Vandaag is Jesse de Wit jarig. Een reden om

speciaal voor hem en de volledige bevrijding van zijn
verslaving te bidden.

Zaterdag – Bid voor alle kinderen in ’t Veerlicht. Bid
ook speciaal voor alle kinderwerkers die ze over God
vertellen.

Zondag 25 juni – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagsschool:

Zaalopbouw:

Peter Snoek (sr.)
Stefanie Lagrouw
Marja en Wouter Mourits en
Darryl Bollema
Anneke Bor
Isa en Johan de Laat
Caroline de Vries en Joelle
Niyongere
Matrozen: Marion Boer en
Tirsa Rivera
Vuurtorenwachters:
Leo van den Heuvel
Maarten de Vries, Ger van
Mourik 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.

