‘t Veerjournaal
Veer

zondag 7 januari 2018

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
informat 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
vori preken horen. Een informatieboekje over de gemeente vind je op
de tafel in de koffiecorner.. Ook liggen er Bijbels, waarvan je gebruikk kunt maken, als je zelf geen Bijbel
B
bij je hebt. Wil je meer weten, spreek dan gewoon even iemand aan.

Zondag 7 januari 2018 – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Jan Baan
Priscilla de Visser
Eva en Floris Hovers,
vers, Peter Nelemans
en Babette v.d. Ark
Welkom:
Isa de Laat
Koffie:
Anke en Frans de Zeeuw
Crèche:
Nanny Bollema en Laura Niyongere
Zondagsschool: Matrozen:: Addie en Carlo de Laat
Vuurtorenwachters: Leo van den Heuvel
De Matrozen en Vuurtorenwachters gaan
n 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
monade en tijd voor
ontmoeting en gesprek.

Voor je agenda
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 Hooge Zwaluwe, tel. 0168-483774.
0168
Do.18 januari Alpha cursus in Waalwijk,
Waalwijk om 19.30 in
het Parkpaviljoen, Grotestraat 154a. Wil je meedoen?
Meld je aan bij Corien de Wit (coriendewit@solcon.nl).
Info: www.alphacursus.nl of facebook: Alpha Waalwijk
Ma.22 januari en do. 22 februari
‘t Veerlicht Gespreksavonden Bijbelgebruik
Ma. 22- Vrij.
rij. 26 januari 2018
Week van gebed! gebedsbijeenkomsten
gebedsbijeenkomste in
een zijvleugel van de R.K. Kerk te
Raamsdonksveer: 20.00 tot 21.00 uur.
Ma. 29 januari Lutheravond Bijeenkomst
gezamenlijke kerken te Geertruidenberg:: stilstaan bij
500 jaar Reformatie. Locatie: De Brug (Emmakerk).
Aanvang 20.00 uur en einde uiterlijk 22.00 uur.

Collecte vorige week
31 december was de laatste collecte van 2017. Dit was
voor één
én van onze drie zendingsdoelen, speciaal voor
Ad en Anneke Bor. Opbrengst: € 369,12.

Geslaagd: Oproep
Verjaardagskaarten
Verjaardagskaarten-stuurder
Spontaan hebben Jannette en Stefanie
Tuk aangegeven dit graag samen voor
hun rekening te nemen. Zo kan iedereen bij zijn/haar
verjaardag weer een kaartje van de gemeente krijgen.

Bijbelkringen
di. 9 jan.

Kring
g Made/H.L.
Made/H.L Zwaluwe bij fam. Mourits
in Made, tel. 06-50431383
0
wo. 10 jan. Kring Raamsdonksveer
aamsdonksveer bij Leo en Henny
Bekers, tel. 0622763348
ma. 15 jan. Kring Sprang bij Ad en Anneke Bor
in Sleeuwijk,, tel. 0183-303789
01
do. 18 jan. Kring
g Waalwijk bij fam. Straver,
tel. 0416-362156
362156
Wanneer je aan wilt schuiven, kun je de betreffende
betr
mensen even aanschieten of contact leggen met
Priscilla de Visser, tel.. 0162-785163
0162
.

Dank- en gebedspunten
Deze
eze keer staan de invullingen van de kaartjes van
zondag 31 december 2017 op de achterkant. “Mijn

diepste verlangen voor de gemeente ’t Veerlicht voor
2018 is:……Het is opgedeeld in zes thema’s.
thema’s Bid elke
dag voor één van de zes thema’s.
thema De zevende dag
gebruik je voor danken voor de gemeente en gebed
voor je eigen wens voor de gemeente.

Zondag 14 januari 2018 – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagsschool:
Zaalopbouw:

Ephraim Ebighosi
Jan Straver
Wouter, Marja Mourits, Johan Tuk
Bea Nijhof
Colleen en Rien Savelkouls
Isa en Carlo de Laat
Matrozen: Lianne en Evi Paulides
Vuurtorenwachter Riekje v. Vugt
Vuurtorenwachters:
Maarten de Vries, Arie Vink en
Nico de Laat

‘t Veerlicht 31-12-2017 Mijn diepste verlangen voor

God alle eer
- “more of You and less of me” 2 Kor 5:17
dat we mogen veranderen naar Zijn beeld.
- God alle eer!!
- Jezus alle eer!
- dat de Heer Jezus centraal staat in onze diensten.
Door God’s licht geleid
- Uw licht laten schijnen ... A light on your doorstep, show that you
are home (uit + Be your mirror, 1969).
- dat we ons mogen onderscheiden door geloof, hoop en liefde te
denken, te doen en uit te dragen naar onszelf en de ander.
- dat we veel mogen ervaren dat we wandelen met God in
verbondenheid met elkaar.
- dat iedereen vindt bij God wat hij zoekt; 2. dat we een eigen
gebouw krijgen; 3. meer broederschap.
- dat we ons totale vertrouwen op onze Heere God stellen.
Dat we dicht aan Zijn zijde willen leven, zodat we steeds zien,
horen en begrijpen welke weg Hij ons leidt.
- dat we met elkaar in liefde en onderling respect de Heere dienen
en volgen onder de leiding van de Heilige Geest.
- een gezonde gemeente die bijdraagt aan onze hoopvolle toekomst.
Ga zo door!
Eenheid in liefde
- eenheid in de gemeente.
- eenheid.
- veel liefde voor elkaar.
- dat we één mogen blijven in Christus.
- eensgezind gericht te zijn op Jezus Christus, Zoon van de
Allerhoogste God; eensgezindheid één van Geest, elkaar
versterkend één doel voor ogen, in liefde verbonden.
- dat de gemeente mag groeien in liefde en kennis van de genade;
dat we waarlijk 1 lichaam zullen vormen.
- dat we meer als broers en zussen naar elkaar om mogen zien.
Ai, ziet hoe goed ... Ps? Geloof, hoop en Liefde bovenal de Liefde.
Vrede en veiligheid
- vreedzaam samenleven.
- vrede verdraagzaamheid saamhorigheid.
- dat iedereen een kans krijgt om die taak te vervullen waar hij de
gaven voor heeft of door God geroepen is. Amen.
- dat het een rustplaats en veilige vertrouwensplaats mag zijn waar
mensen met elkaar God mogen leren kennen; een veilige haven
waarin meer mensen samen mogen komen.
- rust, acceptatie en zegen m.b.t. de locatie de Schelf. Groei in
geloof en zichtbaarheid zowel individueel als, als gemeente,
(meer) aansluiting bij andere/naburige gemeenten.

voor

voor 2018 is:

Groei
- dat er groei en eenheid mag zijn, samen op weg met Jezus als
onze Leider.
- samen groeien in eenheid en liefde naar elkaar, maar ook naar
buiten toe.
- meer diepgang.
- dat we groter mogen groeien, meer mogen leren van Gods woord
en dat we er ook steeds meer op mogen leren vertrouwen.
- diensten, erediensten waar de Heer centraal staat; een gebouw
een ruimte die rust biedt om bovenstaande te verwezenlijken.
- rust in de eredienst, nieuwe ruimte.
- meer jeugd tussen de 11 en 24 - scherp blijven voor kansen m.b.v.
een nieuw groter gebouw.
- dat we zo heerlijk met elkaar verbonden zijn en blijven.
- groei, voorbeeldfunctie, liefde voor elkaar als broeders en zusters.
Gods grote liefde voor allen van ons,
maar ook hoe we als gemeente die liefde van de Here Jezus over
kunnen brengen op mensen die onze Heer nog niet kennen.
- een nieuw gebouw te vinden waar wij als gemeente kunnen
groeien in Gods liefde, warmte en aantal zielen.
- dat er nog veel leden bijkomen.
- dat er nog leden bijkomen.
- een groeiende + vreugdevolle gemeente waar de liefde van Jezus
centraal staat. Dat mensen van buitenaf hierdoor aangeraakt
worden.
- dat er nog meer mensen bij de gemeente komen.
- gemeentegroei, veel mensen bereiken met het evangelie.
- om te groeien.
Gods Licht voor anderen
- dat het Licht, Jezus, nog feller mag schijnen in en op de harten
van Brabanders.
- dat we als gemeente ‘t Veerlicht een getuige mogen zijn voor de
wijk waarin we zitten. Zodat mensen uit Raamsdonksveer het
verlangen krijgen en nieuwsgierig worden naar God en Zijn woord!
- dat de bolwerken van de satan geslecht worden; dat de Geest van
God mag werken in Raamsdonksveer en omgeving.
- een andere geschikter samenkomstruimte; voldoende mensen voor
de taken; verrassende groei in bezoekers.
- ik wens vrede aan de wereld.
- dat we als gemeente het evangelie mogen verspreiden in
Raamsdonksveer!
- dat er meer passie komt om de mensen in Raamsdonksveer te
bereiken met het Evangelie.
- dat we vanuit de Schelf dat Licht laten zien.
- een you-tube kanaal met 100.000 views voor de Here Jezus.

Kopij of gebedspunten aanleveren? Rina van den Heuvel: lrvdheuvel@solcon.nl, 0183-402048 en/of Anneke Bor: adanbor@solcon.nl, 0183-303789

Informatie oudstenteam
Leo van den Heuvel
Wijmar Lagrouw
Bea Nijhof
Burg. H. Blokstraat 58
Spoorstraat 6
Burg.van Rijswijkstr. 58
4286 CD Almkerk
4927 AX Hooge Zwaluwe 4285 XX Woudrichem
0183-402048
06-11370991
0183-307164
lrvdheuvel@solcon.nl 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.

