‘t Veerjournaal

zondag 15 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.

Gebedsmorgen
Zondag 15 oktober – 10.00 uur
Avondmaal

Op woensdagmorgen 18 oktober is er om 9.30 uur
weer een tijd van gebed. Deze keer niet bij Corry
Kalkman. maar bij Isa de Laat, Julianastraat 6, 4927
AL Hooge Zwaluwe.

Spreker:
Leiding:
Muziek:

Paul Egberts
Arie Vink
Eva Hovers, Peter Nelemans en
Babette v.d. Ark
Welkom:
Isa de Laat
Koffie:
Anke en Frans de Zeeuw
Crèche:
Nanny Bollema en Eva van de Laar
Zondagsschool: Matrozen: Lianne en Evi Paulides
Vuurtorenwachters: in de dienst
De Matrozen 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.

12½ jaar getrouwd en de jarigen
Vandaag zijn Priscilla en Guido de Visser 12½ jaar
getrouwd en is Alice van der Slikke jarig.
Deze week zijn jarig:
Maandag 16 oktober: Hans Boer
Donderdag 19 oktober: Janny Vink
Zaterdag 21 oktober: Elmanaida Joaquim Antonio
Allemaal van harte gefeliciteerd en Gods zegen in jullie
nieuwe jaar en de volgende 12½ jaar.

VeerlichtMagazine
Bij een nieuwe locatie van 't Veerlicht hoort eigenlijk
ook de start voor een nieuw Veerlicht Magazine.
Maar dat lukt alleen met uitbreiding van de redactie.
Anke heeft helaas aangegeven dat zij deze taak niet
meer zal uitvoeren. Een mooie reden trouwens om
haar via dit bericht te danken voor haar inbreng van
de afgelopen keren.
Voor ontwerp en productie zorgt Ger van Mourik op
een prima wijze, maar de inhoud is de taak van de
redactie. Zonder extra hulp zal het niet mogelijk zijn
om een goed Veerlicht Magazine te publiceren.
Wil je hieraan meehelpen, meld je dan bij Anneke of
Rina. Zij kunnen je precies vertellen wat de rol van de
redactie is. Daarna verdelen we samen de taken en
kunnen we vol enthousiasme aan de slag.

De vakantiebijbelclub is dringend op zoek naar
nieuwe stuurleden!
Elk jaar houdt de PKN kerk de Vakantiebijbelcub. Dan
komen zo’n 60 kinderen naar een gezellige, leerzame
en grappige invulling van de herfstvakantie, met als
doel het overbrengen van de liefde van God. Nu is er
een hele kleine bezetting in de stuurgroep. Na deze
bijbelclub stoppen er weer een aantal. Gevolg: er zijn
volgend jaar te weinig leden zijn om de
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 )

Bijbelkringen

Dinsdag – De tweede dag van de vakantiebijbel-

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:
- Raamsdonksveer: bij Leo en Hennie Bekers
- Made, Hooge/Lage Zwaluwe: bij Isa de Laat
- kring Sprang-Capelle: bij Ad en Anneke Bor
- kring Waalwijk: bij Jan en Mirjam Straver
Wanneer je aan wilt schuiven, kun je de betreffende
mensen even aanschieten of contact leggen met
Priscilla de Visser.

club. Bid vandaag voor de leiding, zodat zij echt iets
van God zelf laten zien, doorgeven en het volhouden.

Gebedswandeling
Zaterdag 28 oktober SAMEN
voor de tweede keer wandelen,
delen, bidden en danken met
elkaar als gemeente.
De foto geeft iets weer van
de eerste keer.
Geef jezelf gauw op, dit mag je niet missen!
28 oktober om 8:15 verzamelen bij parkeerplaats
Moerkensdreef, 5107 Dongen (is in de Duiventoren,
mooie herfstkleuren); 8:30 start gemeentewandeling
in de Duiventoren te Dongen. 10:00 is de wandeling
afgelopen om vervolgens weer heerlijk naar huis te
gaan. Graag doorgeven als je komt, j.boer8@ziggo.nl

Woensdag - De derde en laatste dag van de
vakantiebijbelclub. Bid voor de kinderen. Bid dat er
nieuwe leiding komt, zodat het volgend jaar weer kan
plaatsvinden.
Donderdag – De Bijbelkringen zijn bezig met het
bijbelboek Filippenzen. De eerste avond stond het
volgende in de info: Op een kaartje kunt u zien, dat
Paulus al met al nogal uit de koers geraakt is.
We kunnen er rustig van uitgaan, dat Paulus zich bij
het maken van zijn plannen niet uitsluitend op zichzelf
georiënteerd heeft en dat hij gevraagd heeft: Heer,
wat wilt Gij dat we doen? Tot tweemaal toe heeft hij
zo in afhankelijkheid van de Heer plannen uitgewerkt
en geprobeerd ze te realiseren. En tot twee maal toe
breken ze hem bij de handen af.
Toch wordt er nu al weken nagedacht over wat er toen
gebeurde en hoe Paulus nu aan ze schrijft. Als er in je
eigen leven allerlei onverwachte dingen gebeuren weet
dan dat het God niet uit de hand loopt. Dank dat (ook
al zien we het zelf niet) alle dingen meewerken te
goede.

Lees Filemon 1 vers 1-7: waarin o.a. Paulus schrijft:

Ik dank mijn God te allen tijde, als ik u in mijn
gebeden gedenk, daar ik hoor van uw liefde en van uw
trouw, die gij hebt jegens de Here Jezus en al de
heiligen, (biddende), dat uw gemeenschap in het
geloof zich werkzaam tone in een grondig kennen van
al het goede, dat in ons naar Christus uitgaat.

Vrijdag – Bid voor ieder waarvan je weet dat hij/zij
het zonder kringbezoek moet bolwerken.

Zaterdag – Na bidden voor de kinderen in ’t Veer
mag je ook bidden voor volwassenen die dat zelf niet
doen.

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.

Zondag – De tweede keer in de Schelf. Dank er
voor en bid dat we op deze plek ontdekken hoe we
voor de omgeving licht kunnen zijn en het ook zijn.
Maandag – Vandaag start de vakantiebijbelclub.
Bid voor alle kinderen dat ze echt iets van Gods liefde
proeven.

Zondag 22 oktober – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagsschool:
Zaalopbouw:

Dirk-Jan Jansen
Carolien van Mourik
Darryl, Lianne, Maarten, Ruben
Leo Bekers
Ad en Anneke Bor
Stefanie Tuk en Laura Niyongere
Matrozen: Vivian en Tirsa
Vuurtorenwachters: Riekje van Vugt
Maarten de Vries, Leo Bekers en
Ad Bor

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.

