‘t Veerjournaal

zondag 21 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 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 21 januari 2018 – 10.00 uur
Thema: Je mag er zijn
Leiding:
Priscilla de Visser
Muziek:
Ruben van de Laar, Maarten Paulides
en Lianne Paulides
Welkom:
Live Steady
Koffie:
Live Steady en Henny Bekers
Crèche:
Petra Paulides en Alice v.d. Slikke
Zondagsschool: Matrozen: Marja en Wouter Mourits
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
ontmoeting en gesprek.

Verjaardagen
Vandaag, de 21ste, is Annelien Schouten jarig.
Zaterdag, 27 januari wordt Miran Rahimi al weer 1
jaar. Volgende week zondag, de 28ste, is Dik Kuiper
jarig. Alledrie van harte gefeliciteerd en Gods Zegen
toegewenst voor het nieuwe jaar.

Zondagschool
Vijf weken lezen we de geschiedenis over Abraham,
Sara en Isaak. Hier gaat het over hen als stamouders
van het volk van Israël. Vandaag voor de Matrozen:
Isaak wordt geboren: Genesis 18:1-15 en 21:1-7.
Je ontdekt wat gastvrijheid in de tijd van de Bijbel
betekende en hoe je zelf ook gastvrij kunt zijn.

Volgende week, 28 januari, collecte
De laatste zondag van de maand, volgende week,
collecte voor Het Passion. “Dak- en thuislozen vinden
in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle
vervolgstappen te overwegen. Hierbij krijgen ze
professionele begeleiding om wellicht een stap te
maken naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is
een diaconaal project en afhankelijk van giften en de
inzet van vrijwilligers.” Meer info: www.hetpassion.nl

Voor je agenda
Ma.22 januari en do. 22 februari
Gespreksavonden Bijbelgebruik, info z.o.z.

Wo.24 januari 9.30 tijd van gebed. bij Isa de Laat,
Julianastraat 6 Hooge Zwaluwe, tel. 0168-483774
Ma. 22- Vrij. 26 januari 2018
Week van gebed! Zie hieronder.
Ma. 29 januari 20.15 uur Moeders in gebed, bij Eva
Hovers, Langebroekstraat 13 in Raamsdonk.
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.
Vr. 2 februari
Martin Brand in de Ark in Gorinchem. Info via de
website van de Ark. www.dearkgorinchem.nl
Za.3 februari
Gebedswandeling in Raamsdonk-dorp. Samen, als
gemeente: delen, bidden en danken met elkaar.
om 8:15 verzamelen bij parkeerplaats van de R.K. sint
Bavokerk, Kerkplein 2 Raamsdonk-dorp; 8:30 start
wandeling. 10:00 is het echt afgelopen.
Graag doorgeven als je komt, j.boer8@ziggo.nl.

Week van gebed
Nog altijd gebeurt er veel onrecht in
onze samenleving. Ver weg, en
dichtbij. Gebed hiervoor is hard
nodig. De Week van Gebed in
2018 heeft het thema: Recht door
zee en staat in het teken van
vrijheid van slavernij. Het thema
sluit aan op het danklied van Mozes
en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Elke dag is er een
dagthema dat nauw verband houdt met Recht door
zee. Bijbelgedeelten met uitleg en gebedspunten
vormen de inleiding. Zo bidden we samen voor recht in
de wereld. We doen dat van maandag tot en met
vrijdagavond in de Rooms-Katholieke Kerk, Grote
Kerkstraat 9 (ingang Jozeflaan t.o. nummer 3), 4941
DM Raamsdonksveer, telkens van 20:00 tot ca. 21:00.
De leiding van de avonden is verdeeld:
Maandag 22 januari – Rooms-Katholieke Kerk
Dinsdag 23 januari – Evangelische Kerk ‘t Veerlicht
Woensdag 24 januari – PKN Geertruidenberg
Donderdag 25 januari – Evangelische Kerk ‘t Veerlicht
Vrijdag 26 januari – Rooms-Katholieke Kerk
Samen bidden met miljoenen christenen die
wereld-wijd in januari samenkomen om te bidden.
Zo ontmoeten we christenen uit andere kerken.
Bid je mee?

Dank- en gebedspunten

Bijbelkringen
di. 23 jan.

Kring Made/H.L. Zwaluwe bij Isa de Laat
in Hooge Zwaluwe, tel. 016
68-483774
wo. 24 jan. Kring Raamsdonksveer bij Arie en Janny
Vink in Sleeuwijk, tel. 0183
183-635842
ma. 29 jan. Kring Sprang bij Ad en Anneke Bor
in Sleeuwijk, tel. 0183-303789
303789
do. 22 feb. 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.

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een
gebedskaartje op de tafel in de koffiecorner of mail
ma
of bel een lid van het oudstenteam of de redactie.
Zondag –het
het thema van de samenkomst was: “Je mag
er zijn.” Bid speciaal voor de jongeren dat ze dat ook
mogen weten en ervaren.
Maandag – Vanavond: gespreksavond Bijbelgebruik.
We hebben een geweldig kado gekregen in de vorm
van de Bijbel. Bid dat we het zelf en samen goed
zullen gebruiken en vanavond ons daarbij helpt.
Dinsdag – Bid voor de zieken in onze gemeente, en
ook speciaal voor Corry en Wout Kalkman.

Gespreksavond Bijbelgebruik
De mail met uitnodiging ontving je donderdag.
donderdag
Daarin stond o.a.

Hoewel we allemaal van harte onderschrijven dat de
Bijbel het volledig geïnspireerde Woord van God is,
gezaghebbend voor leer en leven, lezen we er
blijkbaar toch verschillende dingen in. Voor de een is
“de Bijbel; zegt... (vul maar in)...” het einde van het
h
gesprek, maar voor een ander zegt de Bijbel dat
helemaal niet. Wat kan helpen om dichter tot elkaar te
komen is te proberen je te verdiepen in het standpunt
van de ander, door zonder oordeel vooraf, echt te
luisteren naar de ander.
studie
Dat is het doel van de komende twee studie-avonden.
Het gaat er om te ontdekken hoe het komt dat we de
Bijbel soms zo verschillend lezen. Ook om te
onderzoeken of er richtlijnen zijn om de Bijbel zo te
lezen dat we tot een verantwoorde uitleg en
toepassing kunnen komen. We hopen
open dat iedereen,
ook de mensen die een duidelijke mening over deze
onderwerpen hebben, aanwezig zullen zijn. Dat helpt
dan weer in het latere gesprek daarover.
Maandag 22 januari om acht uur in De Schelf.
Van vrijdag 18 t/m 21 mei 2018
organiseert Opwekking
Opwe
voor de 48e
keer haar jaarlijkse
Pinksterconferentie op het
evenemententerrein van Walibi
Holland in Biddinghuizen. Samen
met VEG de Burcht kunnen wij, de
Veerlichters op 1 veld kamperen. Denk je er over na om mee te
gaan?
Het is voor 5 jongeren mogelijk om in de “Veerlichttent” te slapen
of ernaast in een eigen tentje en mee te eten met de hele groep.
Voor meer informatie, prijs, aanmelding en …. vraag Bea.
Aanmelding is al vanaf 1 februari en dit gebeurt via de Burcht. Wees
er dus op tijd bij!

Woensdag – Deze week is de week van gebed. Voor
de tweede keer wordt er door de verschillende kerken
in Raamsdonksveer samen gebeden. Dank voor de
samenwerking en bid ervoor.
Donderdag – Bid voor de contacten die er vanuit de
kerken zijn met mensen in Geertruidenberg.
Bid dat we Gods liefde laten zien.
Vrijdag – We collecteren zondag voor opvang van dakdak
en thuislozen die het verlangen hebben uit hun
moeilijke situatie
tuatie te komen. Bid voor hen in het
Passion, maar ook voor al die anderen die op straat
bivakkeren.
Zaterdag – Gisteren was de laatste avond van de week
van gebed. “Recht door zee, verlost van slavernij”.
Ook in 2018 zijn er nog mensen die als slaven
behandeld
andeld worden. Bid voor hen en voor beëindiging
van deze misstanden.

Zondag 28 januari 2018 – 10.00 uur
Spreken:
Leiding:
Muziek:

Dirk-Jan
Jan Jansen
Arie Vink
Ruben van de Laar,
Mirjam en Vivian Straver
Welkom:
Leo
o Bekers
Koffie:
Anke en Frans de Zeeuw
Crèche:
Caroline de Vries en Eva van de Laar
Zondagsschool: Matrozen: Eva Hovers
Vuurtorenwachter Marja v.d. Laar
Vuurtorenwachters:
Zaalopbouw:
Ger v. Mourik, Jan Pieter v.d. Slikke,
Hans Boer en Jan v. Beelen

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
Burg. H. Blokstraat 58
4286 CD Almkerk
0183-402048
lrvdheuvel@solcon.nl

Wijmar Lagrouw
Spoorstraat
poorstraat 6
4927 AX Hooge Zwaluwe
06-11370991
11370991
wijmarlagrouw@gmail.com

Bea Nijhof
Burg.van Rijswijkstr. 58
4285 XX Woudrichem
0183-307164
familie.nijhof@hotmail.com

Priscilla de Visser
Buitenkade 27
4273 GS Hank
0162
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
nkostenbus op de tafel in de koffiecorner doen.

