‘t Veerjournaal

zondag 8 oktober 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 8 oktober – 10.00 uur
1e samenkomst in De Schelf
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Corné Platschorre
Jan Straver
Priscilla, Mirjam, Evelien, Darryl en
Johan
Welkom:
Leo Bekers
Koffie:
Colleen & Rien Savelkouls en Christ
Mol
Crèche:
Stefanie Lagrouw en Isa de Laat
Zondagsschool: Matrozen: Addie en Carlo de Laat
Vuurtorenwachters: Marja van de Laar
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.

Jarigen
Komende week zijn jarig:
Maandag 9 oktober
- Wout Kalkman
Woensdag 11 oktober - Elise Paulides
Donderdag 12 oktober - Christ Mol
Zondag 15 oktober
- Alice van der Slikke
Allemaal van harte gefeliciteerd en Gods zegen in jullie
nieuwe jaar.

12½ jaar getrouwd
Zondag 15 oktober zijn
Priscilla en Guido 12½ jaar
getrouwd. Van harte
gefeliciteerd en Gods zegen
voor de komende tijd!

Gebedsmorgen
Op woensdagmorgen 18 oktober is er om 9.30 uur
weer een tijd van gebed bij Corry Kalkman,
Lavendelhof 65 in Oosterhout.

De vakantiebijbelclub is dringend op zoek naar
nieuwe stuurleden!
Elk jaar houdt de PKN kerk van
Raamsdonk/Raamsdonksveer/Geertuidenberg de
Vakantiebijbelcub. Hierbij verzorgen wij voor zo’n 60
kinderen een gezellige, leerzame en grappige invulling
van de herfstvakantie, met als doel het overbrengen
van de liefde van God voor alle mensen. We hebben
op dit moment een minimale bezetting in de stuurgroep en na dit seizoen gaan er stuurleden stoppen.
Dit betekent dat we volgend jaar met te weinig
leden zijn om een nieuwe Vakantiebijbelclub te
organiseren. Daarom zijn we dringend op zoek naar
nieuwe stuurleden. Als stuurlid denk je mee over de
invulling van het programma. We vergaderen 3 tot 4
keer voorafgaand aan de herfstvakantie. Heb je
affiniteit met de doelstelling van de Vakantiebijbelclub
en heb je interesse of wil je eens zien of de stuurgroep
iets voor jou is? Kom dan eens meeluisteren en
meekijken tijdens een van onze vergaderingen. Meer
informatie? Dehlia van Herwijnen
(vanherwijnen@casema.nl )

of bel een lid van het oudstenteam of de redactie.

Bijbelkringen
De kringen zijn weer
gestart! Deze komen
elke 2 weken bij elkaar.
Je bent van harte
welkom als je eens een
keer wilt kennis maken/
komen kijken bij een
kring. Er zijn
verschillende mogelijkheden:

Zondag – Dank, dat we als gemeente een nieuwe plek
mogen hebben in Raamsdonksveer. Bid voor de
mensen in de directe omgeving van deze locatie.
Maandag – Bid voor de zieken, met name voor Wout
Kalkman, die nu een nieuwe behandeling krijgt. Dank,
dat hij vandaag zijn verjaardag mag vieren. Bid ook
voor Patrick en zijn gezin.

- Wo. 11 okt.

- kring Raamsdonksveer
bij Leo en Hennie Bekers
- Di. 17 okt.
- kring Made, Hooge/Lage Zwaluwe
bij Isa de Laat
- Wo. 18 okt.
- kring Sprang-Capelle
bij Ad en Anneke Bor (in Sleeuwijk)
- Do. 26 okt.
- kring Waalwijk (1x per maand)
bij Jan en Mirjam Straver
Wanneer je aan wilt schuiven, kun je de betreffende
mensen even aanschieten of contact leggen met
Priscilla de Visser.

Zondagochtendbidstond
Uitnodiging voor alle bezoekers van ’t Veerlicht om
elke zondagochtend vanaf 9.30 uur aan te sluiten bij
de ochtendbidstond in een van de ruimtes naast de
grote zaal. We kijken nog even, waar dat het beste
kan. 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.”

Dinsdag – Bid voor Chris en Hilda Huber. De vader
van Chris is vorige week in zijn slaap overleden. Ruim
drie maanden geleden overleed zijn moeder.
Woensdag – Bid voor alle hulpverleners in zoveel
gebieden waar nood is. Binnenkort vertrekt er voor het
eerst een transport van stichting GAiN naar Lesbos.
Bid dat alles bij de juiste mensen mag komen, dat er
geen obstakels zullen zijn.
Donderdag

– Dank en bid voor Raamsdonksveer!

Vrijdag – Door Uw genade, Vader, mogen wij tot U
komen. Dank U voor Uw grote liefde.
Zaterdag – Dank dat we morgen weer samen mogen
komen en samen het Avondmaal mogen vieren in
verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen.

Zondag 15 oktober – 10.00 uur
Viering Heilig Avondmaal
Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagsschool:

Zaalopbouw:

Dank- en gebedspunten

Paul Egberts
Arie Vink
Eva, Peter en Babette
Isa de Laat
Anke en Frans de Zeeuw
Nanny Bollema en Eva van de
Laar
Matrozen: Lianne en Evi
Paulides
Vuurtorenwachters: Blijven in
de dienst
Ben van Vugt, Wouter Mourits
en Jan van Beelen

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een
gebedskaartje op de tafel bij de ingang of mail
Kopij of gebedspunten aanleveren? Rina van den Heuvel, lrvdheuvel@solcon.nl, tel. 0183-402048 en/of 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.

