‘t Veerjournaal

zondag 12 november 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 koffiecorner. 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 12 november – 10.00 uur
Vandaag geven we de dienst als gemeenteleden vorm
door de inbreng van een lied, gedicht, getuigenis of op
welke andere manier dan ook.
Leiding:
Jan Straver
Muziek:
Priscilla, Mirjam, Ruben en Jonas
Welkom:
Anneke Bor
Koffie:
Wordt verzorgd
Crèche:
Stefanie Lagrouw en Eva van de Laar
Zondagsschool: Matrozen: Marion Boer en Helma
Niyongere
Vuurtorenwachters: Blijven 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, limonade en tijd voor
kennismaking en gesprek.

Programma zondag 12 november
Welkom

Zingen

Opwekking 720 – God maakt vrij

Zingen

Opwekking 546 – Nabij Gods hoog
verheven troon

Gebed

Bijdrage Bea Nijhof
Kinderen gaan naar eigen bijeenkomst

Zingen

Opwekking 695 – Stil

Zingen

Opwekking 544 – Meer dan rijkdom
Opwekking 717 - Stil mijn ziel wees stil

Bijdrage Alie Ansems
Bijdrage Ad Bor
Bijdrage Hans Boer sr.

Bijdrage Lianne Paulides

Zingen

Opwekking 598 - Uw sterke hand

Zingen

Opwekking 617 - He knows my name
Opwekking 719 - Onbeschrijfelijk

Bijdrage Coby Vink
Bijdrage Frans en Anke de Zeeuw
Bijdrage Maarten Paulides
Dankgebed

Zingen

Opwekking 746 - Zo zegent Hij jou

Jarig
Morgen is Sippora Rivera jarig. Van harte gefeliciteerd
met deze mijlpaal en Gods zegen toegewenst in je
nieuwe levensjaar!

Veertig jaar
getrouwd
Op 18 november zijn Hans
en Marion Boer 40 jaar
getrouwd. Van harte
gefeliciteerd met dit
bijzondere jubileum en we
wensen jullie Gods zegen
voor de komende tijd.

Bezoekwerk in 't Veerlicht
Zoals jullie hopelijk wel weten is er een bezoekteam in
’t Veerlicht. Helaas is het de afgelopen periode niet
helemaal gegaan zoals we graag wilden...door ziekte,
drukte etc. Ook de kennismakingsbezoekjes bij
'nieuwe' bezoekers zijn er helaas bij ingeschoten. Dat
is natuurlijk niet meer terug te draaien want de
meeste mensen hebben inmiddels de Oriëntatiekring
gevolgd, bezoeken al een Bijbelkring of zijn lid
geworden. Wil je toch nog graag een bezoekje, dat
kan altijd! Dan graag doorgeven aan Janny Vink: 0612680262 of vink.janny53@kpnmail.nl
Ook willen wij graag dat het bezoekteam wordt
uitgebreid met nieuwe medewerkers. Aanmelden kan
eveneens bij Janny Vink en verdere uitleg wordt dan
gegeven. We zien naar je uit ;-)!

Bijbelkringen

Dank- en gebedspunten

Kring Made/H.L. Zwaluwe bij Isa de Laat
tel. 0168-483774
wo. 15 nov. Kring Sprang, bij fam. Bor in Sleeuwijk,
tel. 0183-303789
wo. 15 nov. Kring Waalwijk bij fam. Straver,
tel. 0416-362156
wo. 22 nov. Kring Raamsdonksveer, bij Nico en Corry
de Laat in Made, tel. 0162-750714
Wanneer je aan wilt schuiven, kun je de betreffende
mensen even aanschieten of contact leggen met
Priscilla de Visser, tel. 0162-785163.

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een
gebedskaartje op de tafel in de koffiecorner of mail
of bel een lid van het oudstenteam of de redactie.

Gemeentevergadering

Dinsdag

De gemeentevergadering zal op woensdagavond 29
november worden gehouden. Reserveer deze datum
vast in je agenda. Nadere gegevens volgen nog.

Woensdag – Bid voor een ieder, die te maken heeft
met chronische ziekte, vermoeidheid of depressiviteit.

di. 14 nov.

Gebedsmorgen
Op woensdagmorgen 15 november is er om 9.30 uur
weer een tijd van gebed bij Corry en Wout Kalkman,
Lavendelhof 65 in Oosterhout.

Wijzigingen in het nieuwe adresboekje
De telefoonnummers van Marja en Patrick van de Laar
zijn gewijzigd: hun vaste telefoonnummer is vervallen
en de mobiele nummers zijn: 06-11369242(M) / 0621363139(P). Verder zijn de namen van Fadi en Asalla
omgedraaid en ook is de achternaam van Asalla
anders. Het moet zijn: Fadi Gallab en Asalla Aldeek.
Graag zelf even wijzigen in je adresboekje.

Zondag – Afgelopen maandag is Darryl’s vader
overleden. Bid voor Darryl en Nanny en de kleine Levi,
bid ook voor de andere familieleden.
Maandag – Dank voor de dienst van afgelopen zondag,
waarin we tijd en aandacht voor elkaar mochten
hebben en samen God mochten aanbidden.

– Bid voor Wout Kalkman, die ernstig ziek is.

Donderdag – Dank en bid voor Raamsdonksveer en de
regio erom heen. Bid dat mensen geen drempel zullen
ervaren om naar de dienst te komen.
Vrijdag – Dank voor onze kinderen en voor de
mensen, die de zondagsschool leiden. Dank, dat er
uitbreiding van het team is gekomen, al blijft er nog
behoefte aan meer leiding.
Zaterdag – Dank voor Hans en Marion Boer, die
vandaag 40 jaar getrouwd zijn. Bid, dat zij hier toch
blij mee kunnen zijn, nu er op dit moment ook rouw
en verdriet is in de familie.

Zondag 19 november – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagsschool:

Zaalopbouw:

Corneel Crezee
Carolien van Mourik
Eva, Babette en Peter
Isa de Laat
Anke en Frans de Zeeuw
Stefanie Tuk en Laura Niyongere
Matrozen: Addie en Carlo de
Laat
Vuurtorenwachters: Marja van
de Laar
Ger van Mourik, Arie Vink en Ad
Bor

Kopij of gebedspunten aanleveren? Rina van den Heuvel: lrvdheuvel@solcon.nl, 0183-402048 en/of Anneke Bor: adanbor@solcon.nl, 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 koffiecorner doen.

