‘t Veerjournaal

zondag 10 december 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 10 december – 10.00 uur
Tweede adventszondag
Opdragen van Juul de Vries
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Leo van den Heuvel
Leo van den Heuvel
Priscilla de Visser, Mirjam Straver,
Johan Tuk en Darryl Bollema
Welkom:
Isa de Laat
Koffie:
Ad en Anneke Bor
Crèche:
Stefanie Lagrouw en Eva van de Laar
Zondagsschool: Matrozen: Lianne en Evi Paulides
Vuurtorenwachters: Bea Nijhof
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.

Jarig
Vandaag is Jet Kuiper jarig. Vrijdag 15 december viert
Corry Kalkman haar verjaardag. Allebei van harte
gefeliciteerd en Gods Zegen toegebeden.

Gebed
Op woensdagmorgen 13 dec. is er om 9.30 uur een
tijd van gebed gepland, bij Corry en Wout Kalkman,
Lavendelhof 65 Oosterhout, tel. 0162-741267.

Moeders in gebed
Al enkele weken komt een groepje dames van onze
gemeente samen om te bidden voor de kinderen,
tieners én de scholen waar deze op zitten. Ook bidden
we voor de leerkrachten en directeuren van deze
scholen. De gebedsgroep maakt onderdeel uit van de
wereldwijde groep Moms in Prayer.
Deze organisatie werkt volgens een bepaalde
structuur. Het gebed bestaat uit 4 delen: lofprijzing,
schuldbelijdenis, dankzegging en voorbede.
Wanneer iemand bidt voor een onderwerp of een
persoon, vullen de andere leden dit gebed aan voordat
verder gegaan wordt naar een nieuw onderwerp of
persoon. Bijbelteksten worden gebruikt om het gebed
te bekrachtigen. Wij ervaren het zeer bijzonder om op
deze manier samen te bidden voor deze speciale
doelgroep in onze gemeente. Als je graag een keertje
wilt komen kijken of meedoen ben je van harte
welkom. We komen één keer in de 14 dagen op
maandagavond bij elkaar bij Eva Hovers,
Langebroekstraat 13 in Raamsdonk. We beginnen om
20.15u. tot uiterlijk 21.45u.
De volgende data zijn al gepland:18-12, 8-01 en22-01.
Als je wilt dat we voor iemand of voor een onderwerp
gaan bidden, kun je dat doorgeven aan ondergetekende. We hopen dat er mensen zullen zijn die een keer
met ons mee willen bidden. Hartelijke groet, namens
de gebedsgroep Moeders in gebed, Carolien v. Mourik

Voor je agenda

Sinterklaasmiddag in ’t Kardeeltje’

Eerste kerstdag 9.30 bijeenkomst met vanaf 9.30u
koffie, thee en lekkers te eten.
Week van gebed: van ma. 22- vrij. 26 januari 2018
Reserveer vast bijeenkomsten van 20.00 tot 21.00 uur.

Afgelopen dinsdagmiddag was het een gezellige drukte
in ’t
Kardeeltje.
Onder het
genot van
een kopje
koffie/thee
met een
heerlijk stukje
banketletter,
kwam Piet
(Leo Bekers)
binnen met 2 zakken vol cadeautjes, die de mensen
van ’t Veerlicht’ hadden geschonken. Aan de hand van
een spel, begeleid door Corrie de
Laat en een spraakzame Piet, was
iedereen uiteindelijk voorzien van
een pakje.

Bijbelkringen
di. 12 dec.

Kring Made/H.L. Zwaluwe bij fam.Maurits
in Made, tel. 050431383
do. 14 dec. Kring Waalwijk bij fam. Straver,
tel. 0416-362156
wo. 3 jan. Kring Sprang bij Ad en Anneke Bor in
Sleeuwijk, tel. 0183-303789
wo. 10 jan. Kring Raamsdonksveer bij Leo en Henny
Bekers, tel. 0622763348,
Wanneer je aan wilt schuiven, kun je de betreffende
mensen even aanschieten of contact leggen met
Priscilla de Visser, tel. 0162-785163.

Piet nam ook de gelegenheid te
baat om de mensen uit te
nodigen voor de Winterfair van
afgelopen zaterdag in
Geertruidenberg. Daarbij drukte
hij hen op het hart om vooral
naar de stand van ’t Veerlicht te komen, alwaar o.a.
koffie verkrijgbaar zou zijn. En natuurlijk ontbrak de
uitnodiging niet om elke 2e maandag van de maand
om 2 uur ’s middags naar de handwerkmiddag te
komen, waarbij de mogelijkheid bestaat om mee te
haken aan een kleurige sprei voor Roemenië.

BEDANKT!!
Vivian en Lennart hebben de
laatste jaren leiding gegeven aan de zondagsschool.
Nu zijn beiden gestopt en we willen hen via deze weg
hartelijk danken voor al het verrichte werk met de
kinderen.
GATEN! Nu zijn er weer gaten in de bezetting en zijn
we op zoek naar jou!
Jij bent die jongere (of weer al wat oudere) die
kinderen heel eenvoudig van Jezus wil vertellen.
Zo eens in de 4 of 5 weken ben je aan beurt. In de
week voorafgaand aan die beurt, bereid je je voor en
dit brengt jouzelf ook dichter bij Jezus, het Woord, het
verdiept jouw geloof en geeft je inspiratie! Met andere
woorden: de kinderen en jijzelf gaan veel moois
ontvangen als jij deze stap zet!
Meld je aan bij Bea (je mag ook eerst een keertje
proberen)

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.
Voor de hele week:
Vorige week zondag zag Corry Kalkman maar de helft
van het scherm met de liederen. Onderzoek in het
ziekenhuis leert dat de hersentumor weer opspeelt.
Artsen bekijken wat ze nog kunnen doen.
Bid deze week zowel voor Corrie als Wout.
Ze hebben onze voorbede extra hard nodig.
Zondag – Vandaag vieren we in de gemeente feest
samen met Maarten en Caroline de Vries. Zij dragen
hun dochter Juul op. Dank en bid voor hen!

Maandag – Behalve Juul heeft de Heer meer kinderen
aan onze gemeentebezoekers toevertrouwd. Bid voor
deze kinderen en hun ouders.
Dinsdag – Zonder dat we het weten kan het best zo
zijn dat bij verschillende gemeenteleden zo’n vraag om
gebed voor kinderen en ouders pijn doet, omdat het in
hun gezin niet zo gaat als ze graag willen. Of omdat er
geen kinderen zijn, of omdat er speciale zorgen zijn.
Ken je zulke situaties, bid daar dan met name voor.
Kun je zelf geen namen invullen, de Heer weet het
wel. Dus bid toch maar.
Woensdag – Zaterdag zijn 300 kaarten met uitnodiging
voor het kerstfeest uitgedeeld. Bid voor mensen
waarvoor de tekst op de kaart “a KING is born” nieuw
is.
Donderdag –De Heer heeft ons in Raamsdonksveer
samen gebracht. Dat betekent dat we ook voor de
mensen in Raamsdonksveer mogen bidden. Speciaal
voor degenen die dit zelf niet doen omdat ze de Heer
niet kennen.
Vrijdag – Dat betekent ook dat we iets van God mogen
laten zien als ’t Veerlicht. Licht in deze duistere tijd.
Dat kunnen we als gemeente ziet in eigen kracht. Bid
voor de gemeente dat God ons gebruikt als licht.
Zaterdag – Dat wij morgen weer bij elkaar kunnen
komen vinden we heel gewoon. Bid daarom nu
speciaal voor al die christenen wereldwijd die niet vrij
samen kunnen komen, maar vervolgd worden om hun
geloof in de Heer. Wil je meer gegevens om te bidden
kijk dan op de Open Doors website. www.opendoors.nl
Je leest daar o.a. 1 op de 6 christenen in Noord Korea
zit deze kerst in een strafkamp. Lees wat dat betekent.

Zondag 17 december – 10.00 uur
Derde adventszondag
Spreker:
Govert van Wijngaarden
Leiding:
Jan Straver
Muziek:
Eva Hovers, Peter Nelemans,
Babette v.d. Ark
Welkom:
Anneke Bor
Koffie:
Leo en Henny Bekers
Crèche:
Isa de Laat en Carlo de Laat
Zondagsschool: Matrozen: Marja, Wouter Mourits
Vuurtorenwachters: Riekje v.Vugt
Zaalopbouw:
Ben v. Vugt, Leo Bekers, Arie Vink

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.

