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Opbrengst collecte 30 juli:

welkom

€ 161,05
Van harte welkom in deze samenkomst!
Fijn dat je onze gast bent. Ons verlangen
is dat je tijdens deze samenkomst de liefde Save the Date za. 16 sept.: Veerse Dag!
van God zult ervaren. Op de tafel in de hal We gaan licht laten schijnen in ‘t Veer.
ligt een aantal bijbels, waarvan je tijdens de Probeer deze dag een aantal uurtjes vrij te houden.
samenkomst gebruik kunt maken. Wil je meer Nadere informatie volgt later. De evangelisatie-commissie.
weten, spreek dan gewoon even iemand aan.
Zondag 13 augustus - 10.00 uur
De samenkomstleider kan je ook altijd verder
Spreker:
Ephraim Ebighosi
helpen, op de website www.veerlicht.nl vind
Leiding:
Bea Nijhof
je veel info en er is ook een informatieboekje
Muziek:
Eva Hovers, Babette v.d. Ark en
over de kerk beschikbaar.
Peter Nelemans
Welkom:
Jan Nijhof
Zondag 6 augustus
Koffie:
Rien en Colleen Savelskouls
Spreker:
Cok Veldhuizen
Crèche Zeesterren: Petra Paulides en
Leiding:
Leo van den Heuvel
Helma/Laura Niyongere
Muziek:
Priscilla de Visser
Welkom:
Leo Bekers
Kinderen 4-12 jaar: Carolien van Mourik
Koffie:
Leo en Henny Bekers
Zaalopbouw: Ben van Vugt, Wouter Mourits
en Hans Boer
Crèche Zeesterren: Joelle Niyongere en ??
Kinderen 4-12 jaar: Marja en Wouter Mourits
Dank en gebedspunten
Vanaf 9.30 wordt er met en voor ieder die dat wil
gebeden voor de gemeente. (zie hieronder)

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een
gebedskaartjes op de tafel bij de ingang.
Zondag:”Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat

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 9 augustus is Petra Paulides jarig.
Donderdag 10 augustus verjaart Gretha de Laat.
Allebei van harte gefeliciteerd en Gods Zegen
toegewenst in het komend levensjaar.

Zondagochtendbidstond
Uitnodiging voor alle bezoekers van het ’t Veerlicht om
elke zondagochtend vanaf 9:30 aan te sluiten bij de
ochtendbidstond in rokersruimte in de kerkzaal.

1 Thess. 5 vers 16-18: “Wees altijd verheugd, bid
onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden,
want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus
Jezus, verlangt.”

de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te
betrachten en nederig de weg te gaan van je God.”( Micha
6:8) Bid dat je het waarmaakt.
Maandag: uit Hoogstraten, België: We mochten op 25 juni
drie oudsten inzegenen. Dit was een echte mijlpaal voor onze
gemeente, waar we heel dankbaar voor zijn. Dank met
Corneel en Lia Crezée mee.
Dinsdag: Voor Corneel en Lia gaat er veel veranderen. Ze
verwoorden het zelf als volgt: “Dit is onze laatste maand als
eindverantwoordelijke van de gemeente in Hoogstraten. Bid
dat we deze overgang op een gezonde wijze zullen
ondergaan en tot steun zijn voor de nieuwe
verantwoordelijken”.
Woensdag: Bid ook voor het Veerlicht. Dat we echt samen
Licht zullen verspreiden.
Donderdag: Dank dat we al bijna zeven jaar in
Raamsdonksveer gevestigd mogen zijn.
Vrijdag: Bid dat we vanuit de nieuwe vestiging, waar we
ook heengaan, ook dat we God’s liefde laten zien.
Zaterdag: Er is veel voorbereiding voor de samenkomst van
morgen nodig. Dank dat het weer
kan en bid voor alle werkers.

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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