‘t Veerjournaal

zondag 16 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.

Volgende week (30 juli) is het de laatste zondag van
de maand.Dan geven we de collecte weg. Deze keer is
de collecte voor Trans Word Radio.
We lezen op hun website:

Zondag 16 juli – 10.00 uur

Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door
het Woord van Christus.”

Spreker:
Leiding:
Muziek:

Adrie van den Berk
Aire Vink
Maaarten Paulides, Darryl Bollema en
Johan Tuk
Welkom:
Isa de Laat
Koffie:
Ad en Anneke Bor
Crèche:
Stefanie Lagrouw en
Eva van de Laar
Zondagsschool: Matrozen: Marja en Wouter Mourits
Vuurtorenwachters: Riekje van Vugt

Rom. 10:17

Voorde dienst vanaf 9.30 uur gelegenheid voor gebed
en voorbede in de zijzaal beneden (de rokersruimte)
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

Vrijdag 21 juli is Mojtaba Rahimi jarig.
Zaterdag, de 22 ste, is Rina van den Heuvel jarig.
Allebei namens de gemeente van harte gefeliciteerd en
we wensen jullie Gods Zegen toe.

Collecte 30 juli: Trans World Radio

•
•
•
•
•

De radio bereikt de ‘onbereikten’ van deze
wereld
Radiogolven zijn niet tegen te houden. Ze gaan
door politieke, geografische, sociale en religieuze
grenzen heen. Radio komt in landen waar
christenvervolging is, zoals Noord Korea en het
Midden Oosten. In oorlogsgebieden en veraf gelegen
gebieden.
Radio is een privé medium, waar in het geheim
naar geluisterd kan worden.
Radio bereikt grote groepen mensen tegelijk met
dezelfde boodschap tegen lage kosten.
Radio bereikt mensen die niet of nauwelijks kunnen
lezen (wereldwijd zijn er 800 miljoen analfabeten).
Voor velen is de radio de enige mogelijkheid om
het Evangelie te horen.
Radioprogramma’s uitzenden is lange
termijnwerk: de programma’s komen dagelijks of
wekelijks terug en hebben vaak een trouw
luisterpubliek, waardoor de mensen echt onderwezen
en toegerust worden.
Behalve dat we er volgende week voor
Collecteren, mag je er deze week
al voor bidden.
Zie de gebedpunten aan de andere kant.

Allemaal fijne

Evangelie. “Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert
ze niet!”

Dinsdag – Bid voor de vele zieken (35 miljoen) die
lijden aan aids; dat het Evangelie hun levens zal
veranderen.

Woensdag – Bid voor de luisteraars uit landen

waar christenvervolging is. Bid voor hen die op zoek
zijn naar de levende God; dat ze door de
radioprogramma’s heen een relatie krijgen met de
Heere Jezus.

Donderdag – Bid om Gods hulp bij het maken van
programma’s in nieuwe talen, en bij het vinden van
medewerkers die zich door God geroepen weten.

Vrijdag – Bid voor luisteraars in de gevangenis; dat
zij door de programma’s vergeving en geestelijke
vrijheid mogen ervaren.

vakantie thuis of ver weg.

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.
Volgende week collecteren we voor Trans World Radio.
Deze week bidden we al voor de onderwerpen waar ze
speciaal gebed voor vragen:

Zondag – Bid dat de Heilige Geest mag werken
zowel in de luisteraars als in de programmamakers,
zodat God kan spreken tot de harten van mensen.
... voor vrouwen die naar het radioprogramma ‘Hoop
voor Vrouwen’ luisteren; dat zij door God mogen
worden gebruikt in hun gezin, familie en woonplaats.

Zaterdag –Bid voor bescherming van TWRmedewerkers, die radio’s en Bijbels verspreiden in
landen waar zware christenvervolging heerst, zoals in
China, Noord-Korea, India en het Midden-Oosten. En
dank na het bidden er aan dat we morgen voor Trans
World Radio collecteren. Leg het vast klaar, of bedenk
wat je morgen op het kaartje invult en daarna gaat
overmaken.

Zondag 23 juli – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagsschool:
Zaalopbouw:

Wouter Mourits
Stefanie Lagrouw
Priscilla de Visser
Jan Nijhof
Isa en Johan de Laat
Stefanie Tuk en Tirza Rivera
Marion en Anneke
Ben van Vugt, Wijmar Lagrouw
en Jan van Beelen

Maandag – Bid dat TWR de mensen mag bereiken
die nog nooit het Evangelie hebben gehoord. Bid voor
de kinderen die luisteren; zij staan erg open voor het
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.

