‘t Veerjournaal

zondag 19 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 19 november – 10.00 uur
Spreker:
Corneel Crezee
Leiding:
Carolien van Mourik
Muziek:
Eva, Peter en Babette
Welkom:
Isa de Laat
Koffie:
Anke en Frans de Zeeuw
Crèche:
Stefanie Tuk en Laura Niyongere
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, limonade en tijd voor
kennismaking en gesprek.

Haak je mee?
In het Kardeeltje is gestart
met het haken van een
deken voor Roemenië.
Deze deken bestaat uit
kleine vierkantjes,
zogenaamde “granny
squares”. Het zou fijn zijn,
als hier nog wat meer
mensen bij aanhaken. Meer info: Corrie de Laat of
Anneke Bor.

Bezoekwerk in 't Veerlicht
Er is dringend behoefte aan uitbreiding van het
bezoekteam in ’t Veerlicht. Schiet na de dienst Janny
Vink even aan. Of bel/mail 06-12680262/
vink.janny53@kpnmail.nl. We zien naar je uit ;-)!

Bijbelkringen

Jarig
Komende week zijn er 2 jarigen:
Floris Hovers - dinsdag 21 november
Chris Huber
- zaterdag 25 november
Beiden van harte gefeliciteerd en Gods zegen en vrede
in jullie nieuwe jaar!

Huwelijksjubileum
Op 21 november zijn Dik en
Jet de Kuiper 12½ jaar
getrouwd. Van harte
gefeliciteerd en Gods zegen
voor de komende tijd!

Collecte laatste zondag van de maand
Komende zondag is de collecte bestemd voor stichting
Timulazu. Eva Hovers zal volgende week voorafgaand
aan de collecte een toelichting van dit project geven.

wo. 22 nov. Kring Raamsdonksveer, bij Nico en Corry
de Laat in Made, tel. 0162-750714
di. 28 nov. Kring Made/H.L. Zwaluwe bij Isa de Laat,
tel. 0168-483774
wo. 6 dec. Kring Sprang bij Ad en Anneke Bor in
Sleeuwijk, tel. 0183-303789
do. 14 dec. Kring Waalwijk bij fam. Straver,
tel. 0416-362156
Wanneer je aan wilt schuiven, kun je de betreffende
mensen even aanschieten of contact leggen met
Priscilla de Visser, tel. 0162-785163.

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

Zondagochtendbidstond – bid je mee?
Uitnodiging voor alle bezoekers van ’t Veerlicht om
elke zondagochtend vanaf 9.30 uur aan te sluiten bij
de ochtendbidstond in de “rokersruimte” naast de
grote zaal: 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.”

Gebedsmorgen
Op woensdagmorgen 29 november is er om 9.30 uur
weer een tijd van gebed bij Corry en Wout Kalkman,
Lavendelhof 65 in Oosterhout.

Wijzigingen adresboekje
Wijmar Lagrouw heeft een nieuw telefoonnummer: 0611370991.
Nieuw:
Patrick de Jong
Femke de Jong
Sem de Jong (14 jaar)
Finn de Jong(12 jaar)
Burg. Van Prooijenstraat 7
5146 DB Waalwijk
0416 281490/ 06 30083474
patrickenfemke@kpnmail.nl
Graag zelf even wijzigen/aanvullen in je adresboekje!

Dank- en gebedspunten

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.
Zondag – Jezus leeft en wij met Hem! Zing de Here
een nieuw lied!
Maandag – Bid dat we steeds weer zullen beseffen,
dat wij alleen vrucht dragen, als we in de Wijnstok
blijven.
Dinsdag – Dank voor onze oudsten. Bid om wijsheid
en inzicht voor de op handen zijnde gemeenteavond.
Woensdag – Dank voor de mensen van het evangelisatieteam. Zij zijn al bezig met de voorbereidingen
voor Kerst. Bid hiervoor en overweeg wat je zelf hierin
kunt betekenen.
Donderdag – Dank en bid voor Raamsdonksveer,
speciaal voor de nieuwe wijk, waar we nu onze
zondagse diensten hebben.
Vrijdag – Bid voor uitbreiding van het bezoekteam.
Zaterdag – Dank, dat morgen brood en wijn weer
gedeeld mogen worden, ter gedachtenis aan het lijden
van onze Heer en Heiland!

Zondag 26 november – 10.00 uur
Viering Heilig Avondmaal
Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagsschool:
Zaalopbouw:

Wouter Mourits
Stefanie Lagrouw
Wouter en Marja Mourits
Leo Bekers
Leo en Henny Bekers
Petra Paulides en Tirsa Rivera
Matrozen: Eva Hovers
Vuurtorenwachters: Riekje van
Vugt
Ben van Vugt, Leo Bekers en ??

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
06-11370991
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.

