‘t Veerjournaal

zondag 11 februari 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 ligt er een aantal 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 11 februari – 11.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Eric Brinkman
Bea Nijhof
Eva Hovers, Babette van de Ark en
Peter Nelemans
Welkom:
Colleen Savelkouls
Koffie:
Christ Mol en Marja van de Laar
Crèche:
Isa en Carlo de Laat
Zondagsschool: Matrozen: Marion Boer en Tirza Rivera
Vuurtorenwachters: blijven in de dienst

Voor je agenda:
Ma. 12 februari 20.15 uur: Moeders in gebed, bij Eva
Hovers, Langebroekstraat 13 in Raamsdonk.
Wo. 21 februari 9.30: Tijd van gebed, bij Isa de
Laat, Julianastraat 6 in Hooge Zwaluwe, tel. 0168483774

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 en limonade en tijd voor
kennismaking en gesprek.

Verjaardagen
Dinsdag 13 februari wordt
Bram de Vries 6 jaar! En
Rozanne Tuk is zaterdag 17
februari jarig. Allebei van harte
gefeliciteerd en de zegen van
God in jullie nieuwe jaar.

Do. 22 februari 20.00 uur: Avond 2 – Bijbelgebruik.
Dit is een vervolg van 22 januari. Omdat we op
donderdagavond niet in de Schelf terecht kunnen, is er
ruimte in de Brug gereserveerd. Je bent hartelijk
welkom in de Brug, naast de Emmakerk (Emmastraat
11, 4941 AX Raamsdonksveer).
Zo. 11 maart: Samen eten na de dienst.

“Johnny Cashdiensten”
Thema: Pas op! Breekbaar
De band Cashflow3, waarvan ook Wim Bevelander
deel uitmaakt, werkt vandaag mee aan een “Johnny
Cashdienst´, die door voorganger Piet van Die in de
Morgensterkerk in Papendrecht wordt georganiseerd.
Het zal gaan over de kwetsbaarheid van het leven aan
de hand van psalm 103. De dienst zal worden omlijst
door “Johnny Cash songs”. Een mooie gelegenheid om
(on)gelovige vrienden mee naar toe te nemen!
Aanvang 17.00. Adres: Muilwijckstraat 1, Papendrecht.
Mocht het vandaag niet meer lukken, dan is er op
zondag 25 februari nog een herhaling in de
Ontmoetingskerk in Noordeloos. Aanvang 18.00 uur.
Adres: M.J. Veder van Hobokenstraat 15, Noordeloos.

Bijbelkringen
ma. 12 feb. Kring Sprang bij Ad en Anneke Bor
in Sleeuwijk, tel. 0183-303789
di. 20 febr. Kring Made/H.L. Zwaluwe bij Isa de Laat
in Hooge Zwaluwe, tel. 0168-483774
wo. 21 febr. Kring Raamsdonksveer bij Carolien en
Ger van Mourik, tel. 0162-514938
do. 22 feb. 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.

Rouwverwerking

Dank- en gebedspunten

Het pastorale team van ‘t Veerlicht gaat samen met
het pastorale team van De Burcht in Sleeuwijk 4
gespreksavonden verzorgen voor mensen die iemand
in hun nabije omgeving zijn verloren. Kort na het
overlijden van een dierbare is er vaak wel de
gelegenheid om met vrienden, familie en gemeenteleden te praten over het gemis en het verdriet. Maar
na enige tijd wordt het stiller. Deze avonden zijn
bedoeld om deze stilte te doorbreken, om te kunnen
en mogen spreken over dat wat in je hart gekerfd
staat. Het is geen cursus, maar we willen naar elkaars
ervaringen luisteren in de zoektocht in het rouwproces.
De bedoeling is om eind maart begin april te starten
met deze avonden. Mensen die hiervoor belangstelling
hebben, kunnen zich aanmelden bij Hilda Huber of Arie
Vink, graag vóór eind februari.

Zondagsschool
Vijf weken lezen we de geschiedenis over Abraham,
Sara en Isaak. Hier gaat het over hen als stamouders
van het volk van Israël. Vandaag lezen de kinderen
een tekst uit het Bijbelboek Hebreeën. Hier gaat het
over voorbeelden van het geloof, zoals Abraham, Sara
en Isaak.

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik een
gebedskaartje op de tafel bij de ingang of mail
of bel een lid van het oudstenteam of de redactie.
Deze week bidden we voor onze vervolgde broers en
zussen:
Zondag – Bid dat vervolgde christenen Gods
aanwezigheid ervaren (Hebreeën 13:5).
Maandag – Bid dat ze zich verbonden voelen met het
wereldwijde Lichaam van Christus (1 Korinthe
12:20,26).
Dinsdag – Bid dat ze Gods troost zullen ervaren
wanneer hun familieleden worden gedood, verwond of
gevangengezet vanwege hun getuigenis (2 Korinthe
1:3-5).
Woensdag – Bid dat hun werk geheim zal blijven voor
degenen die het willen vernietigen (Handelingen
9:25).
Donderdag – Bid dat onze broeders en zusters zullen
groeien in geloof en volharding (Romeinen 5:3,4,5).
Vrijdag – Bid dat zij moed krijgen om Christus bekend
te maken (Filippenzen 1:14).
Zaterdag – Bid dat ze worden gesterkt door de
gebeden van medegelovigen (Judas 20-21).

Zondag 18 februari – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagsschool:

Zaalopbouw:

Wim Bevelander
Wouter Mourits
Wouter en Marja Mourits
Leo Bekers
Leo en Henny Bekers
Petra Paulides en ?
Matrozen: Addie en Carlo de
Laat
Vuurtorenwachters: blijven in de
dienst
Ben van Vugt, Hassan Kasim en
Leo Bekers

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
06-29621117
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.

