‘t Veerjournaal

zondag 29 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.

Zondag 29 oktober – 10.00 uur
Spreker:
Alex Joaquim Antonio
Leiding:
Stefanie Lagrouw
Muziek:
Wouter en Marja Mourits en Johan Tuk
Welkom:
Colleen Savelkouls
Koffie:
Rien, Colleen Savelkouls en Christ Mol
Crèche:
Petra Paulides en Tirsa Rivera
Zondagsschool: Matrozen: Marion de Boer en
Helma Niyongere
Vuurtorenwachters: Leo v.d. Heuvel
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.

Hoera
Ad en Anneke Bor zijn woensdag voor de 14x keer opa
en oma geworden. Bij Bart en Josca is een dochter,
Naomi, geboren. Na alle spanning na de geboorte van
hun eerste zoon, Nathan, zijn ze nu heel blij dat het bij
de geboorte van nummer twee goed gegaan is en
Josca na de ziekenhuis bevalling al weer thuis is.

Agenda
- wo. 1 nov. 9.30 uur gebed bij Isa de Laat
- wo. 8 nov. 20.00 uur Oriëntatiekring bij fam de
Boer, Slagenland 18, 5109 SC ’s Gravenmoer.
Tel.06-53953615

Collecte zondag 29 oktober
We collecteren vandaag om bij te dragen aan de
vakantiebijbelclub. Je kunt ook organisatorisch
bijdragen. 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. 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 )

Het Kardeeltje
Nog steeds wordt er
iedere dinsdag een
koffieochtend
georganiseerd in het
Kardeeltje. Tijdens deze
ochtenden worden er
veel gedaan zoals, haken
en breien, biljarten,
koken en bloemschikken.
In de herfstvakantie zijn mooie herfststukjes gemaakt.
Er waren maar liefst 17 deelnemers.
Op verzoek van de bezoekers van het Kardeeltje zal
m.i. van 7 nov.
deze
koffieochtend
naar de
middag
verschuiven.
De middag is
dan van 13.3015.30u. Christ
Mol is iedere
dinsdagmiddag
aanwezig samen met een andere Veerlichter (die
volgens een rooster ingepland staat).
Op iedere tweede maandagmiddag van de maand is er
van 14.00-15.30 gelegenheid om met elkaar te haken
en te breien. Corrie de Laat en Anneke Bor zijn deze
middagen aanwezig.
In december willen we graag een Sinterklaasmiddag
organiseren. Het lijkt ons leuk om dan voor iedereen
een Sinterklaascadeautje mee te nemen. De vraag aan
jullie, als Veerlichters, is nu om een klein cadeautje ter
waarde van €3,00- €4,00 te kopen en mee te nemen
naar de gemeente. Dit kan op 12 en 19 november.
Dit cadeautje moet geschikt zijn voor zowel een man
als een vrouw. Het kan ook zoiets zijn als een lekkere
fles sap, soorten jammetjes, thee enz.
We hopen dat heel veel gemeenteleden hieraan mee
willen helpen.Vriendelijke groet, Leo B., Corrie,
Anneke, Telma, Christ en Carolien

Collecteopbrengsten
Trans World Radio, op 30 juli: € 161,05
Trans World Radio, op 27-augustus: € 322,06
Bram Krol, zending, op 24 september: € 587,83

Samenkomst op zondag 12 november

Op 12 november aanstaande is gebouw de Schelf niet
beschikbaar voor de dienst van ’t Veerlicht. Daarom
wijken wij uit naar het Ontmoetingscentrum, Kerkplein
5, 4944 XD in Raamsdonk. De dienst begint zoals
gewoonlijk om 10.00 uur. Er is een crècheruimte en
ruimte voor de zondagsschool.
De dienst op 12 november is een dienst waarin u als
Veerlichter een bijdrage mag leveren. Dat kan een
getuigenis, verhaal, gedicht of lied zijn. U kunt uw
bijdrage aanmelden bij Priscilla.

Bijbelkringen

Maandag – Iets oudere kinderen gaan na een half
uurtje naar een bijeenkomst aangepast aan hun eigen
niveau. Bid voor hen en hun leiding. Nog oduere
tieners komen in Live Steady en Roots samen. Ook zij,
en hun leiding hebben je gebed nodig.

Dinsdag – Na het lezen over het Kardeeltje (z.o.z.)
is er reden om te danken en om zowel voor de
bezoekers als de vrijwilligers te bidden.

Woensdag – Er is elke zondag een muziekgroep.
Wat we niet zien, maar wel horen, is dat er veel tijd en
energie geïnvesteerd wordt in oefenen. Dank voor die
inzet en bid voor allen die ons begeleiden.

Donderdag – Zonder goede geluidsapparatuur en
wo. 8 nov.
wo 8 nov.
wo. 15 nov.
di. 14 nov.

Kring Raamsdonksveer,
bij fam. Vink in
Sleeuwijk 0183-635842
Kring Sprang, bij fam Bor,
in Sleeuwijk, tel. 0183-303789
Kring Waalwijk bij fam. Straver,
tel 0416-362156
Kring Made/H.L Zwaluwe bij Isa de
Laat tel. 0168-483774

bediening zou het niet zo klinken als het nu doet. Dank
voor alle mogelijkheden en werkers en bid ook voor
hen.

Vrijdag – Dan mogen we ook blij zijn dat er elke
zondag weer stoelen (en nog veel meer) klaarstaan
zodat we een samenkomst kunnen hebben.
Dank voor al die inzet, bid voor de werkers.

Zaterdag – Bid en dank voor alles wat er morgen
weer gebeurt voor, in en na de samenkomst. Dat we
door alles heen God mogen eren en verheerlijken.

Gemeenteavond
De jaarlijkse gemeentevergadering is in voorbereiding
en wordt waarschijnlijk in week 47 of 48 gehouden.
Op deze avond zal o.a. het visieplan worden
gepresenteerd en de financiën besproken.
Een locatie wordt nog gezocht. Zo gauw de locatie
bekend is, zal ook de datum bekend worden gemaakt.

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 – Elke zondag is er niet alleen een spreker,
maar worden ook de kinderen tot vier jaar
opgevangen in de crèche, zodat ouders de
samenkomst kunnen bijwonen. Bid voor de kinderen
en de crècheleiding.

Zondag 5 november – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagsschool:
Zaalopbouw:

Leo van den Heuvel
Leo van den Heuvel
Priscilla de Visser, Evelien van
Someren en Darryl Bollema
?
Isa en Joha de Laat
Isa en Carlo de Laat
Matrozen: Marja en Wouter
Mourits
Vuurtorenwachters: Bea Nijhof
Ben van Vugt, Hans Boer en
Wouter Mourits

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.

