‘t Veerjournaal

zondag 17 september 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 10 september – 10.00 uur
Viering Heilig Avondmaal
Spreker:
Leo van den Heuvel
Leiding:
Arie Vink
Muziek:
Priscilla, Mirjam en Ruben
Welkom:
Anneke Bor
Koffie:
Isa en Johan de Laat
Crèche:
Joëlle Niyongere en ???
Zondagsschool: Matrozen: Vivian en Lennart
Vuurtorenwachters: Bea Nijhof
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 de dienst is er koffie, thee en limonade en tijd voor
kennismaking en gesprek.

Gebedsochtend
Op woensdag 13 september is er weer een
gebedsochtend bij Corry en Wout Kalkman. Vanaf 9.30
uur is een ieder van harte welkom. Het adres is:
Lavendelhof 65 in Oosterhout.

Zondagochtendbidstond
Uitnodiging voor alle bezoekers van ’t Veerlicht om
elke zondagochtend vanaf 9.30 uur aan te sluiten bij
de ochtendbidstond in de rokersruimte naast de
kerkzaal. 1 Thessalonicenzen 5:16-18: “Wees altijd

verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle
omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één
bent met Christus Jezus, verlangt.”

Huisvesting – hoe nu verder?
Zondag 24 september komen we voor het laatst
samen in “de Haven”. Daarna worden daar alle
nutsvoorzieningen afgesloten en gaat alles op slot.
Zondag 1 oktober is er geen dienst van ’t Veerlicht.
Zondag 8 oktober beginnen we met de samenkomsten
in ”de Schelf”. Meer informatie volgt.

A.s. zaterdag 16 september: Veerse Dag!!!
Wie doet mee?
Op zaterdag 16 september hebben we met ‘t Veerlicht
weer een stand op de markt tijdens de Veerse Dag in
Raamsdonksveer. De markt is van 10.00-17.00 uur.
Vanaf 08.00 uur wordt er opgebouwd. Ons thema is
“Licht in ’t Veer”. We willen als Veerlicht mensen
bereiken met hét Licht van de wereld. Daarbij hebben
we jullie allemaal nodig. We gaan kleine sleutelhangerlampjes uitdelen en er zijn weer kleine Veerlicht
magazines met dit jaar “Licht” als thema. Ook voor de
kinderen is er iets. De planning is dat de kinderen
buttons kunnen maken bij de kraam. En als er iemand
is die dit kan doen, wellicht ook schminken van de
kinderen. En natuurlijke willen we graag in gesprek
komen met mensen.
We zijn daarom op zoek naar:
mensen die mee willen helpen met het
opbouwen en de aankleding van de stand
en/of opruimen hiervan;
mensen die zaterdag 16 september één of
meer uurtjes mee willen helpen achter en bij
de kraam;
mensen die kindergezichten kunnen
schminken.
Als je één of meer uurtjes mee wilt helpen, schrijf je
dan in op de intekenlijst op het bord in de hal en zet
erbij welke tijd je beschikbaar bent. Als je kunt
schminken, meld je dan even bij Wout of Marja.
De evangelisatiecommissie: Wouter en Marja Mourits,
Wijmar Lagrouw, Hilda Buntjer en Leo Bekers.

Uitbreiding bezoekteam

Dank- en gebedspunten

Het team dat bezoekjes brengt is op zoek naar
uitbreiding. Wie heeft er plezier in om op visite te gaan
bij mensen uit de gemeente? Bijvoorbeeld als er ziekte
is of eenzaamheid... of op kraamvisite enz.
Aanmelden mag bij Jan Nijhof, Bea Nijhof, Colleen
Savelkouls, Addie de Laat, Anneke Bor of Janny Vink.
Voor meer info
kun je bij een van
hen terecht.

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.

’t Kardeeltje
Zoals de meesten
waarschijnlijk
weten, is er iedere week op dinsdagmorgen een
inloopochtend in ’t Kardeeltje in Raamsdonksveer. Hier
werken wij als Veerlicht aan mee. Christ Mol is iedere
dinsdagmorgen present. Daarnaast is er volgens een
rooster nog iemand uit ’t Veerlicht aanwezig. Op dit
moment is er behoefte aan extra mensen, die
ingeroosterd willen worden. De inloop is van 10.00 tot
12.00 uur. Wil je meer weten? Vraag het Christ Mol of
Carolien van Mourik.

Zondag – Dank dat we vandaag het Avondmaal
mochten vieren. Dank U, Heer Jezus, voor Uw offer
voor ons.
Maandag – Bid voor de gebieden in deze wereld, waar
rampen plaatsvinden. Bid voor alle hulpverleners, dat
zij kracht en moed mogen krijgen om door te gaan, als
zij worden geconfronteerd met zoveel ellende.
Dinsdag – Bid, dat we zelf niet zullen afstompen bij
het zien van alle beelden van oorlog, overstromingen
en andere rampen. Dat onze harten zacht blijven.
Woensdag – Deze week starten de (meeste) kringen.
Dank, dat het een veilige plek mag zijn in een
onveilige wereld, waar we samen kunnen danken,
bidden, huilen en lachen.
Donderdag

– Dank en bid voor Raamsdonksveer.

Vrijdag – Dank voor de nieuwe huisvesting, waar we
nu toch naar mogen uitkijken! Dank voor iedereen, die
hierin een aandeel heeft gehad.
Zaterdag – Dank dat we ook dit jaar weer een plekje
op de Veerse Dag mogen hebben. Bid, dat we allemaal
gevuld mogen zijn met Gods liefde en ontferming voor
de mensen, die we ontmoeten.

Zondag 17 september – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagsschool:
Zaalopbouw:

Wouter Mourits
Carolien van Mourik
Wouter en Marja Mourits, Darryl
Bollema
Colleen Savelkouls
Ad en Anneke Bor
Petra Paulides en Laura/Helma
Niyongere
Matrozen: Lianne en Evi Paulides
Vuurtorenwachters: Bea Nijhof
Ger van Mourik, Wijmar Lagrouw
en Jan van Beelen

Kopij of gebedspunten aanleveren? 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.

