‘t Veerjournaal

zondag 25 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.

Vandaag: Speciale collecte
Zondag 25 juni – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Peter Snoek (sr.)
Stefanie Lagrouw
Eva Hovers, Peter Nelemans en
Babette v.d. Ark
Welkom:
???
Koffie:
Isa en Johan de Laat
Crèche:
Caroline de Vries en ??
Zondagsschool: Matrozen: Lianne en Evi Paulides
Vuurtorenwachters: Leo van den
Heuvel
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 dienst is er koffie, thee en limonade en tijd
om elkaar te ontmoeten.

Verjaardagen
Gisteren vierde JannettaTuk haar verjaardag. Volgende
week zondag is Addie de Laat aan de beurt.
Allebei alsnog en alvast van harte gefeliciteerd en voor
het nieuwe jaar wensen we jullie Gods Zegen toe.
Zondagmorgen: gebedstijd vanaf 9.30 uur
In de rokersruimte is er elke zondagmorgen vrije
inloop om mee te bidden of om speciaal gebed te
vragen.

Vluchtelingengebedsdag

Vandaag is speciaal de vluchtelingengebedsdag.
Stichting Gave wil zo speciaal om gebed vragen voor
de vluchtelingen
Het kaartje met de gebedspunten is verwerkt in de
gebedspunten voor deze week op de andere kant.

Vandaag is het weer de
laatste zondag van de maand.
Dus 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 meer 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.

Terugblik op nacht van gebed16/17 juni
Het was echt bijzonder om met 30 personen te mogen
bidden tijdens de Nacht van Gebed van Open Doors
We baden voor onze vervolgde broers en zussen, die
echt in erbarmelijke toestanden leven vanwege hun
geloof in Jezus Christus.
Spreuken 15 vers 8b “Het gebed der oprechten is de
Heer welgevallig”.
De Nacht van Gebed was een lofoffer voor onze Heer
God. Christenen vanuit allerlei kerken, waren samen
bijeen, verbonden om te bidden en danken voor onze
vervolgde christenen.

Zondag 2 juli voor het eerst een
volwassen doopdienst in ‘t Veer.
De vorige samenkomsten waarin volwassenen werden
gedoopt, zijn we altijd uitgeweken naar een gebouw
met doopvont. Nu gaan we het doopbad naar
Raamsdonksveer halen, zodat we de samenkomst
‘smorgens, hier in de Haven kunnen houden.
We zien er naar uit dat dit ook weer een feestdienst
zal worden.

Mannenavond op 7 juli
Opgave en meer info kunnen mannen halen bij
Maarten, Wijmar of Guido. Er komt nog een mail met
alle verdere info. Ook dames die zelf een avond vrij
willen hebben kunnen hun man opgeven, en de 7de
rond 19:00 uur afzetten bij Maarten thuis, regel dan
ook de terugreis voor hemwant hij wordt niet
automatisch thuisgebracht.
De kosten bedragen 15 euro per persoon. we zetten
een pot neer bij deur. We gaan er van uit dat iedereen
naar vermogen meedraagt in de kosten.
Maarten Paulides, Wijmar Lagrouw, Guido de Visser.

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 – Vandaag collecte voor al het werk dat in
Roemenië gebeurt en daar heel Roma’s in aanraking
brengt met het Evangelie. Bid voor al de volwassen
mensen en kinderen die zo in aanraking komen met
God.
Maandag – Dinsdag20 juni kregen we van Hilda
een mailtje dat de moeder van Chris Huber is
opgenomen op de Intensive Care en zij het zeer
waarschijnlijk niet gaat redden. Hilda en Chris zijn
gebeld om met grote spoed naar Zwitserland te
komen. Hoe het nu is weten wij niet, maar de Heer
wel, dus bid voor hen.

Dinsdag –“Bid voor een thuis”

Woensdag – Bid voor mensen die angstig kijken
naar vluchtelingen. Bid dat liefde hun angst overwint.
Bid om liefde en wijsheid en geduld voor christenen
die contact hebben met asielzoekers.

Donderdag –Bid dat vluchtelingen met een
verblijfvergunning hun plek in de samenleving vinden.
Bid ook voor rechtvaardige besluiten in de juridische
procedures.
Vrijdag – Dank voor alle christenen die mooie
contacten hebben met vluchtelingen. Dank voor een
stichting als Gave die inspiratie en training biedt aan
kerken en christenen. Bid ook voor Stichting Gave dat
de urgente vacatures ingevuld mogen worden. Bid
speciaal voor het vinden van relatiemanagers en een
servicedeskmedewerker.

Zaterdag – Een nieuwe groep kinderen in het kamp
in de Schaapspoort in Roemenie. Bid nu voor deze
kinderen en hun 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.

Zondag 2 juli – 10.00 uur
Doopdienst
Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagsschool:

Zaalopbouw:

Leo van den Heuvel
Leo van den Heuvel
Evelien, Jonas, Mirjam, Priscilla
en Ruben,
Leo Bekers
Henny en Leo Bekers
Isa en Carlo de Laat
Matrozen: Marion Boer en Tirsa
Rivera
Vuurtorenwachters blijven bij de
doopdienst
Ben van Vugt, Wijmar Lagrouw
en Leo Bekers

Bid dat vluchtelingen zich thuis voelen in Nederland.
Bid dat er mensen naar hen omzien en vertellen over
de liefde van Jezus.
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.

