’t Veer journaal
welkom

Zomervakantie uitgave

Van harte welkom in deze samenkomst!
Fijn dat je onze gast bent. Ons verlangen
is dat je tijdens deze samenkomst de liefde
van God zult ervaren. Op de tafel in de hal
ligt een aantal bijbels, waarvan je tijdens de
samenkomst gebruik kunt maken. Wil je meer
weten, spreek dan gewoon even iemand aan.
De samenkomstleider kan je ook altijd verder
helpen, op de website www.veerlicht.nl vind
je veel info en er is ook een informatieboekje
over de kerk beschikbaar.

Zondag 23 juli
Spreker:
Wouter Mourits
Leiding:
Stefanie Lagrouw
Muziek:
Priscilla de Visser
Welkom:
Jan Nijhof
Koffie:
Isa en Johan de Laat
Crèche Zeesterren: Stefanie Tuk, Tirza Rivera
Matrozen en Vuurtorenwachters: Marion en Anneke
Vanaf 9.30 wordt er met ieder die dat wil gebeden
voor de gemeente.
Er is een crèche voor kinderen van 0-4 jaar.
Om ongeveer 10.30 gaan de kinderen van de
basisschool naar hun eigen ruimte.
Na de dienst is er koffie, thee, limonade en tijd voor
kennismaking en gesprek. Blijf gezellig even napraten!

Gefeliciteerd
Woensdag 26 juli is Leo van den Heuvel jarig en 27 juli zal
Guido de Visser zijn verjaardag vieren. is 28 juli het feest
voor Liza de Laat. Allemaal van harte gefeliciteerd en
Gods Zegen toegewenst in het komend levensjaar.

Matrozen en Vuurtorenwachters
In de zomervakantie gaan de Matrozen en
Vuurtorenwachters tot eind augustus gezamelijk naar
hun eigen samenkomst. Het gewoonlijke lesprogramma
wordt even stopgezet en de leiding zal zijn/haar eigen
invulling geven.
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Speciale collecte
Zondag 30 juli is weer een collecte die we samen gaan
weggeven. Deze keer gaat de opbrengst naar Trans World
Radio. (zie het vorige Veerjournaal voor meer info, of kijk
op de website van TWR: www.transworldradio.nl/

Zondag 30 juli - 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Jaco van ‘t Sant
Jan Straver
Marja en Wouter Mourits
Darryl Bollema
Welkom:
Colleen Savelkouls
Koffie:
Leo en Henny Bekers
Crèche Zeesterren: Isa en Carlo de Laat
Matrozen en Vuurtorenwachters: Nanny Bollema
Zaalopbouw:
Maarten de Vries,Arie Vink
en Leo Bekers

Dank en gebedspunten
Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een
gebedskaartjes op de tafel bij de ingang.
Voor deze week gebeds-en dankpunten uit Psalm 57
Zondag: Wees mij genadig, God, wees mij genadig,
want bij U is mijn leven geborgen.
Maandag: In de schaduw van Uw vleugels zal ik
schuilen.
Dinsdag: Ik roep tot God, de Allehoogste, tot God die
mij beschermt.
Woensdag: Verhef U boven de hemelen, God, laat
Uw glorie heel de aarde vervullen.
Donderdag: Hemelhoog is Uw liefde, tot aan de
wolken reikt Uw trouw.
Vrijdag: U, Heer zal ik loven onder de volken, over U
zingen voor alle naties.
Zaterdag: Mijn hart is gerust, o God, ik wil voor U
zingen en spelen.
voor zondag: Ontwaak mijn ziel, ontwaak, met harp en
lier, ik wil het morgenrood wekken. Ik wil voor U zingen en
spelen.

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 Rijswijkstraat 58
4285 XX Woudrichem
0183-307164
familie.nijhof@hotmail.com

Priscilla de Visser
Buitenkade 27
4273 GS Hank
0162-785163
priscilla@visr.nl
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