‘t Veerjournaal

zondag 22 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 liggen er Bijbels, waarvan je gebruik kunt maken, als je zelf geen Bijbel bij je
hebt. Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

Collecte zondag 29 oktober
Zondag 22 oktober – 10.00 uur
Spreker:
Dirk-Jan Jansen
Leiding:
Carolien van Mourik
Muziek:
Darryl, Lianne, Maarten, Ruben
Welkom:
Leo Bekers
Koffie:
Ad en Anneke Bor
Crèche:
Stefanie Tuk en Laura Niyongere
Zondagsschool: Matrozen: Vivian Straver, Tirsa Rivera
Vuurtorenwachters: Riekje van Vugt
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.

Vandaag visite
Als alles volgens planning gaat is Karin van den Bosch,
Grace Village vanmorgen in de samenkomst.
Mocht je nog meer willen lezen kijk dan op de website
van de gemeente bij de link naar Karin.

Verjaardagen
Dinsdag 24 oktober is Kees de Laat jarig.
Zaterdag 28 augustus wordt Guus de Vries
2 jaar.
Allebei van harte gefeliciteerd, een fijne dag
en Gods zegen in het nieuwe jaar
toegewenst.

Agenda:
- wo. 25 okt. 20.00 uur Orientatiekring (info zoz)
- zat. 28 okt. Gebedswandeling (info zoz)
- wo. 1 nov. 9.30 uur gebed (locatie volgt)
- zo. 12 nov. Samenkomst niet in de Schelf, een
andere locatie gaat lukken. Dus reken er wel op.

We collecteren volgende week om te kunnen bijdragen
aan de vakantiebijbelclub.
In dit geval kun je niet alleen financieel bijdragen,maar
las je dat wilt ook je organisatietalent inzetten:
Er worden dringend nieuwe stuurleden gezocht.
Wil je mee organiseren dat volgend jaar in de
herfstvakantie weer heel veel kinderen over God horen
meld je dan aan.
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 )

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 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.

Oriëntatiekring
Woensdag 25 oktober start de oriëntatiekring voor
iedereen die meer info wil over ’t Veerlicht.
Je bent welkom bij Chris en Karen de Boer:
Slagenland 18, 5109 SC ’s Gravenmoer.
Tel.06-53953615
Heb je je nog niet opgegeven, en ben je wel
belangstellend, kom dan. Om voldoende mappen te
maken en voldoende koffie/thee klaar te hebben horen
we graag van te voren dat je ook komt. Laat het even
weten aan Leo v.d. Heuvel 0183-402048.

Gebedswandeling

Zondag – Dank dat we als gemeente samen zijn

Zaterdag 28 oktober SAMEN voor de tweede keer
wandelen, delen, bidden en danken met elkaar als
gemeente. Geef jezelf 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

gekomen. Bid dat we iets van God Licht laten zien aan
elkaar en aan je omgeving.

Maandag – Dank voor allen die zich inzetten voor
’t Veerlicht. Als je daarvoor gedankt hebt, vraag je dan
ook af wat jij zou kunnen doen en informeer ernaar.
Dinsdag – Bid voor degenen in de gemeente
waarvan je weet dat zij met ziekte en/of moeite te
maken hebben.

Woensdag – Vanavond start de Oriëntatiekring.
Bid dat de kring uitgroeit tot een kring waarin de
deelnemers elkaar, de gemeente, en bovenal God
beter leren kennen.

Donderdag – Speciaal gebed hebben zij nodig die
niet weten dat er een God is die hen wil steunen,
leiden enz. Bid met name speciaal voor mensen die jij
goed kent (collega’s, klasgenoten, buren, familie)
Vrijdag – Open Doors: VIETNAM – De huizen van
vier christelijke gezinnen zijn vernietigd door
autoriteiten van een strenge communistische provincie
in Centraal Vietnam. De christenen moesten de
gemeenschap vervolgens verlaten. Open Doors heeft
de gezinnen voorzien van een stuk land en een plek
waar ze kunnen wonen. Dank de Here God dat de
gezinnen nu veilig zijn.
Heb je tijd bid dan ook voor andere vervolgden.

Zaterdag – Ben je niet in de gelegenheid mee te
doen aan de gebedswandeling bidden kan ook thuis.
Bid dat we echt het Licht zullen laten zien.
Zondag 29 oktober – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:

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.

Alex Joaquim Antonio
Stefanie Lagrouw
Wouter en Marja Mourits
En Johan Tuk
Welkom:
Colleen Savelkouls
Koffie:
Rien en Colleen Savelkouls
Crèche:
Petra Paulides en Tirsa Rivera
Zondagsschool:
Matrozen: Marion de Boer en
Helma Niyongere
Vuurtorenwachters: Leo v.d. Heuvel
Zaalopbouw:
Ger van Mourik, Arie Vink en ???

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.

