‘t Veerjournaal

zondag 24 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 24 december – 10.00 uur
vierde adventszondag
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Jan den Ouden
Carolien van Mourik
Priscilla de Visser, Maarten Paulides
en Johan Tuk
Welkom:
Anneke Bor
Koffie:
Ad en Anneke Bor
Crèche:
Isa en Carlo de Laat
Zondagsschool: Matrozen en Vuurtorenwachters
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.

25 december Eerste kerstdag
In de Schelf: 9.30 uur: koffie/thee en iets lekkers
Gevolgd door bijeenkomst

Oproep verzoekliederen voor de dienst
op 31 december 2017
Op de laatste dag van het jaar mogen wij met ons
team de muziek weer verzorgen.
Met de dienstleider hebben we besproken dat het heel
fijn zou zijn als we op de laatste dag van het jaar
verzoekliederen van leden en gasten van ’t Veerlicht
zouden zingen. Dus: heeft u een verzoeklied op uw
hart, mail dit dan of zeg het tegen één van ons.
Opgeven kan tot en met 24 december. Wouter en
Marja Mourits, Mail: marjamourits@upcmail.nl

Voor je agenda
Ma. 25 december Eerste kerstdag 9.30 bijeenkomst
met vanaf 9.30u koffie, thee en lekkers te eten.
Za. 6 januari Gemeentewandeling
Samen in Sleeuwijk wandelen, delen, bidden en
danken met elkaar. Om 8:15 verzamelen bij
parkeerplaats Hoekeinde 14 Sleeuwijk (is naast
woonadres van Ad en Anneke Bor); 8:30 start
gemeentewandeling in Sleeuwijk o.l.v. Ad Bor.
Om 10:00 na afloop is er voor wie dat wil koffie of
thee bij Ad en Anneke Bor om daarna weer naar huis
te gaan. Kom je? Melden via j.boer8@ziggo.nl.
Ma. 8 januari 20.15 uur Moeders in gebed, bij Eva
Hovers, Langebroekstraat 13 in Raamsdonk
Wo.10 januari 9.30 tijd van gebed. Bij Isa de Laat,
Julianastraat 6 HoogeZwaluwe, tel. 0168-483774.

Jarig
Woensdag 27 december is
Josephine de Visser jarig.
Vrijdag 29 december wordt
Noëlle Pauldies al weer drie
jaar. Allebei van harte
gefeliciteerd een feestelijke
dag gewenst en Gods Zegen toegebeden.

Ma. 22- Vrij. 26 januari 2018
Week van gebed!
gebedsbijeenkomsten in een zijvleugel
van de R.K. Kerk te Raamsdonksveer
van 20.00 tot 21.00 uur.
Ma. 29 januari Lutheravond
Bijeenkomst gezamenlijke kerken te
Geertruidenberg: stilstaan bij 500 jaar Reformatie.
Locatie: De Brug (naast de Emmakerk).
Aanvang 20.00 uur en einde uiterlijk 22.00 uur.

Bijbelkringen
di.9 jan.

Kring Made/H.L. Zwaluwe bij Isa de Laat in
Hooge Zwaluwe, tel. 0168--483774
wo. 3 jan. Kring Sprang bij Ad en Anneke Bor in
Sleeuwijk, tel. 0183-303789
303789
wo. 10 jan. Kring Raamsdonksveer bij Leo en Henny
Bekers, tel. 0622763348
do. 18 jan. Kring
g Waalwijk bij fam. Straver,
tel. 0416-362156
Wanneer je aan wilt schuiven, kun je de betreffende
betr
mensen even aanschieten of contact leggen met
Priscilla de Visser, tel. 0162-785163.

Woensdag – Bid vandaag voor al degenen die de tekst
uit Jesaja 9 (zie het plaatje) ziende geen idee hebben
over Wie het gaat en hun leven zonder Hem proberen
te leven. Leven zonder dat je weet dat God naar je
omziet is zo pittig dat wat extra voorbede hard nodig
is.
Donderdag – Bid ook speciaal dat God ons leidt zodat
we op een goed manier iets van die liefde van God
mogen laten zien en er over kunnen vertellen.
Vrijdag – Bid vandaag extra voor
al die mensen die, juist omdat
ze de komst van Christus naar
de aarde belijden en het hun
leven laten bepalen, vervolgd

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 – Voorbede voor Wout en Corry Kalkman blijft
hard nodig. Afgelopen dinsdag is Corry toch gestart
met chemo, via pillen. Bid voor hen, en hun kinderen,
niet alleen vandaag maar alle dagen van dit jaar die
nog volgen!
Maandag en Dinsdag Dank voor Jezus komst, zo lang geleden..

worden.
Zaterdag – Nog even dan is het jaar om. Kijk eens
terug en bedenk waar je God speciaal voor wilt
danken.
ken. Doe dat zowel voor je persoonlijk als voor ’t
Veerlicht.
Collecte
e volgende week
Zondag 31 december is er weer de kans een collectecollecte
zak te vullen. Deze keer eindigen we het jaar met
gezamenlijke zorg voor Ad en Anneke Bor.
Bor Zij vormen
één van onze drie zendingsdoelen. We zijn er als
gemeente zo betrokken bij, dat we niet alleen hun
werk, maar ook hun leven financieel mogelijk willen
maken. Door jarenlang in de hulpverlening met
sponsoring aan het werk te zijn is er geen pensioen
pen
opgebouwd. Ook nu Ad en Anneke een stapje terug
doen in het werk bij GAiN blijven ze deels afhankelijk
van giften. We gunnen ze een start van een leven met
legere agenda zonder financiële zorgen. Daarom is de
collecte zondag 31 dec. speciaal
speciaa voor Ad en Anneke.

Zondag 31 december – 10.00 uur
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagsschool:

Dat mag nu ook nog zoveel voor je betekenen.

Zaalopbouw:

Leo van den Heuvel
Wouter en Marja Mourits
Colleen Savelkouls
Rien en Colleen Savelkouls
Petr Paulides en Tirza Rivera
Petra
Matrozen: Marion Boer en
Helma Nyongere
Vuurtorenwachter Bea Nijhof
Vuurtorenwachters:
Ben van Vugt, Jan van Beelen 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
poorstraat 6
Burg.van Rijswijkstr. 58
4927 AX Hooge Zwaluwe
4285 XX Woudrichem
06-11370991
11370991
0183-307164
wijmarlagrouw@gmail.com
familie.nijhof@hotmail.com

Priscilla de Visser
Buitenkade 27
4273 GS Hank
0162-785163
priscilla@visr.nl

Penningmeester:
enningmeester: Guido de Visser, tel. 06-16480487
Bankrekening:
ankrekening: 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
o
op de tafel in de koffiecorner doen.

