‘t Veerjournaal

zondag 2 juli 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 2 juli – 10.00 uur
Doopdienst
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Leo van den Heuvel
Leo van den Heuvel
Evelien, Jonas, Mirjam,
Priscilla en Ruben
Welkom:
Leo Bekers
Koffie:
Henny en Leo Bekers
Crèche:
Isa en Carlo de Laat
Zondagsschool: Matrozen: Marion Boer en Tirsa Rivera
Vuurtorenwachters: blijven bij de
doopdienst
Vanmorgen worden gedoopt:
Bea Nijhof en Bram van Vugt en Jonas van Vugt
De Matrozen 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

Let op: Deze week zes feestvarkens
Vandaag is Addie de Laat jarig.
Maandag 3 juli viert Patrick van de Laar
zijn verjaardag. Dinsdag 4 juli zijn en Nanny Bollema
en Ruben van de Laar beiden jarig. Donderdag 6 juli
wordt Stephan Troost een jaartje ouder. Vrijdag 7 juli
is de beurt aan Marja Mourits. Allemaal van harte
gefeliciteerd en voor het nieuwe jaar wensen we jullie
Gods Zegen toe.

Zondag: gebedstijd vanaf 9.30 uur

In de rokersruimte (beneden naast de biljarttafels) is
er elke zondagmorgen vrije inloop om mee te bidden
of om speciaal gebed te vragen.

Vorige week:
Speciale collecte

De collecte van vorige week voor het werk van Frits en
Tineke Sleeswijk Visser in Roemenië, de Schaapspoort
heeft opgebracht:

€652,15

Hierbij zijn alle toezeggingen meegeteld. Denk er dus
om dat je je toezegging zelf moet storten. Wil je
daarbij duidelijk vermelden waar de gift voor is?
Soms wordt er alleen “gift” vermeld en dan is het
lastig zoeken waar de gift voor is.
De laatste drie maanden zijn alle toezeggingen
overgemaakt. Hartelijke dank daarvoor.

Mannenavond op 7 juli

We willen er een informele avond van maken om
elkaar wat beter te leren kennen, zeker gezien de
recente groei van de gemeente is het goed om elkaar
in een ontspannen sfeer te ontmoeten met meer
dan een kopje koffie en een koekje.
We zijn dan te gast bij Maarten Paulides, Julianalaan
100d,
4941 JE Raamsdonksveer
Wat dat meer is lees je in de mail, of is een verrassing.

Het zou leuk zijn als je ook kunt komen, ik hoor graag
voor 4 juli of we je mogen verwelkomen bij Maarten
thuis. Meld het bij Guido: mail@guidodevisser.nl
De kosten bedragen 15 euro per persoon. We zetten
een pot neer bij deur en we gaan er vanuit 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 worden Jonas, Bram en Bea
gedoopt. Iets om voor te danken en ook meteen
speciaal voor hen alledrie te bidden.
Maandag – Van Chris en Hilda Huber:

“Vorige week woensdag is Chris’moeder in haar slaap
heengegaan naar God zonder veel lijden en met
zekerheid van zijn bestaan en zijn hulp.
We weten nog niet wanneer de afscheidsdienst is.
Maar wij willen jullie allen danken voor je meeleven en
gebeden Blijf bidden voor onze familie in Zwitserland
en overal.”

Dinsdag –uit de Open Doors kalender:
Kerkdiensten van ongeregistreerde kerken zijn
verboden in Eritrea (no.10 op de ranglijst van
vervolgde christenen). Sommige kerkleiders zitten al
meer dan twaalf jaar in de gevangenis, omdat ze een
ondergrondse kerk leidden. Bid voor hen en hun
familie.
Woensdag –Stichting de Ondergrondse kerk:

Soms schieten woorden tekort. Wat moet ik
bidden voor vervolgde christenen? We helpen u
met tien dingen die u kunt bidden voor
vervolgde christenen.
1. Bid dat vervolgde christenen Gods
aanwezigheid ervaren (Hebreeën 13:5)
2. Bid dat ze zich verbonden voelen met het
wereldwijde Lichaam van Christus (1 Korinthe
12:20,26).
3. Bid dat ze Gods troost zullen ervaren wanneer
hun familieleden worden gedood, verwond of
gevangengezet vanwege hun getuigenis (2
Korinthe 1:3-5).
4. Bid dat zij mogelijkheden krijgen om het
Evangelie te delen (Kolossenzen 4:3).

5. Bid dat zij moed krijgen om Christus bekend te
maken (Filippenzen 1:14).
6. Bid dat zijn hun vervolgers zullen liefhebben
en vergeven (Matteüs 5:44).
7. Bid dat hun werk geheim zal blijven voor
degenen die het willen vernietigen
(Handelingen 9:25).
8. Bid dat vervolgde christenen zich verblijden in
het lijden (Handelingen 5:41).
9. Bid dat onze broeders en zusters zullen
groeien in geloof en volharding (Romeinen
5:3,4,5).
10. Bid dat ze worden gesterkt door de gebeden
van medegelovigen (Judas 20-21).

Donderdag – In je omgeving zijn beslist mensen
die zelf God niet om hulp vragen. Jij bent door God
naast ze gezet om voor hen voorbede te doen. Ga je
gang, maak dit vandaag speciaal tot je speerpunt.
Vrijdag –. Dank en bid voor het oudstenteam in de

gemeente.

Zaterdag – Naast het oudstenteam zijn er velen
actief in ’t Veerlicht. Zo heeft God ook het samen
gemeente-zijn bedoeld. Dank en bid voor je broers en
zussen in de gemeente.
Zondag 9 juli – 10.00 uur
We vieren het Avondmaal
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagsschool:
Zaalopbouw:

Arjan Treuren
Carolien van Mourik
Priscilla de Visser, Jonas v. Vugt
en Evelien v. Someren
Jan Nijhof
Jan en Bea Nijhof
Addie en Johan de Laat
Matrozen: Marja, Wouter Mourits
Vuurtorenwachters: Bea Nijhof
Ger van Mourik, Arie Vink en
Hans Boer

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

Informatie oudstenteam
Leo van den Heuvel
Burg. H. Blokstraat 58
4286 CD Almkerk
0183-402048
lrvdheuvel@solcon.nl

Wijmar Lagrouw
Spoorstraat 6
4927 AX Hooge Zwaluwe
06-29621117
wijmarlagrouw@gmail.com

Bea Nijhof
Burg.van Rijswijkstr. 58
4285 XX Woudrichem
0183-307164
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.

