‘t Veerjournaal

zondag 4 maart 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 4 maart – 10.00 uur
Spreker:
Leo van den Heuvel
Leiding:
Leo van den Heuvel
Muziek:
Priscilla, Mirjam en Johan
Welkom:
Anneke Bor
Koffie:
Isa en Johan de Laat
Crèche:
Nanny Bollema en Laura Niyongere
Zondagsschool: Matrozen: Marja en Wouter Mourits
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 en limonade en tijd voor
kennismaking en gesprek.

Verjaardagen
Vandaag wordt Salomon de
Visser 3 jaar en vrijdag 9
maart verjaart Anneke Bor.
Van harte gefeliciteerd en
Gods zegen in jullie nieuwe
jaar!

Collecte Open Doors
De collecte voor Open Doors van vorige week heeft
het mooie bedrag van € 391,51 opgebracht, waarvoor
dank.

11 maart: Eten na de dienst
Op 11 maart willen we weer met elkaar eten na de
dienst. Deze keer hoeft u zelf niets mee te nemen.
Assala, de schoondochter van Abdalla, zal voor ons
koken. Zij komt uit Syrië en wil ons graag kennis laten
maken met de Syrische keuken. Zij is bezig om een
cateringbedrijfje op te zetten waarbij zij mensen
ontvangt om bij haar thuis te eten tegen betaling. Ook
is het mogelijk om eten af te halen. Zij wil van
Nederlandse mensen graag weten welke gerechten zij
lekker vinden en heeft daarom voorgesteld te koken
voor de gemeente. Er zal een doos staan waar u een
vergoeding in kunt doen voor de kosten van de
gebruikte ingrediënten.

Rooster 2e kwartaal
Het rooster van het 2e
kwartaal 2018 zal
binnenkort weer worden
gemaakt. Samen de
gemeente bouwen vraagt
inzet van een ieder. Elk
steentje is nodig en elke
taak die dienend en met
blijdschap gedaan wordt is
tot eer van onze Heer en
kan de gemeente versterken. Daarom is dit verzoek
aan iedereen gericht, of je nu al een taak hebt of tot
nu toe niet zover gekomen bent.
Vraag aan allen die al een taak hebben:
Geef even door of je in het 2e kwartaal een bepaalde
periode of zondag niet aanwezig bent en doe dit vóór
10 maart bij familie Nijhof: familie.nijhof@hotmail.com
Vraag aan allen die nog géén taak hebben:
Meld je aan voor een taak, het liefst vóór 10 maart a.s.
De top 3 van taken, waarvoor mensen het hardst
nodig zijn:
 Kinderwerker (creche, zondagsschool) of
jongerenleiding (Live Steady, Rootz)
 Beamer- en/of geluiddienst
 Zaalopbouw
Graag aanmelden bij: familie.nijhof@hotmail.com
Natuurlijk mag u zich ook voor andere taken
aanmelden! Hartelijke groet van Jan en Bea Nijhof

Bijbelkringen
ma. 5 maart: Kring Sprang bij Ad en Anneke Bor
in Sleeuwijk, tel. 0183-303789
di. 6 maart: Kring Made/H.L. Zwaluwe bij Isa de Laat
in Hooge Zwaluwe, tel. 0168-483774
wo. 7 maart: Kring Raamsdonksveer bij Ger en
Carolien van Mourik, tel. 0162-514938
do.15 maart: 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

Voor je agenda:

Dank- en gebedspunten

Ma. 26 februari 20.15 uur: Moeders in gebed, bij Eva
Hovers, Langebroekstraat 13 in Raamsdonk.
Wo. 7 maart: 9.30: Tijd van gebed, bij Isa de Laat,
Julianastraat 6 in Hooge Zwaluwe, tel. 0168-483774
Zo. 11 maart: Na de dienst: Samen eten.
Za. 7 april: Gemeentewandeling: 8.15 uur verzamelen bij de driesprong Heuvelweg, Jannezandweg,
Killeweg in Hank. Start wandeling: 8.30 uur o.l.v.
Priscilla de Visser.

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.

Veertigdagentijd met de zondagsschool

bij het opbouwen van de zaal en dat er meer mensen
aanwezig zijn bij de gemeenteavonden.

Zondag 3: Het voorbeeld van het zaad, dat op
verschillende soorten grond valt.
(Matteüs 13:1-9, 18-23)
Vandaag lezen we het voorbeeld van Jezus over het
zaad dat in goede grond valt, of juist op de weg of
tussen het onkruid. Voor de kinderen van 4-8 jaar
richten we ons op de ene zaadkorrel die kan uitgroeien
tot een plant met wel dertig, zestig of honderd keer
zoveel graankorrels. Voor de kinderen van 8-12 jaar
richten we ons op de mensen die het goede nieuws
horen en het ook begrijpen.

Kerkblad voor ‘t Veerlicht
Er wordt maandelijks landelijk een selectie gemaakt
van wat er allemaal gemeld wordt in de kerkbladen
van de verschillende VEG-gemeenten. Daarin las ik:

In de NieuwsBron van de VEG Gorinchem-Lingewijk
lazen we dat een seniorencafé wordt opgericht.
Er is behoefte aan een ontmoetingsplek voor senioren
in Gorinchem, waar men op een ontspannen manier
een (gratis) kopje koffie kan drinken en een praatje
maken. Men wil hiermede voorkomen dat ouderen, die
langer thuis blijven wonen in een isolement raken. Ik

dacht natuurlijk direct aan alles wat er in het
Kardeeltje wordt opgebouwd voor de ouderen uit
Raamsdonksveer. Daar lezen de andere VEGgemeenten niets over zolang wij geen Veerlicht
Magazine uitbrengen. Voor het uitbrengen van een
nieuw magazine zijn redactieleden nodig. Als redactie
zorg je voor de tekst. De layout wil Ger daarna
vormgeven. Naast het zondagse Veerjournaal is er
behoefte om te horen wat er gebeurt en wat er leeft.
Kennismaken met elkaar en de gemeente doe je door
erover te lezen. Wil je meehelpen, zodat we elkaar
echt leren kennen, neem dan plaats in de redactie.
Meld je aan of stel je vragen bij Janny Vink of Rina van
den Heuvel.

Zondag – Dank U voor het kruis, Heer, dank U dat U
stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn, nu ben
ik rein. Uw liefde wast mij schoon!
Maandag – Gebedspunt dat afgelopen zondag in de
gebedsdoos zat: Bid, dat er meer mensen meehelpen

Dinsdag – Bid voor Corrie en Wout Kalkman, hun
situatie is heel moeilijk, maar zij ervaren Gods vrede.
Woensdag – Op verschillende terreinen in onze
gemeente is er een tekort aan mensen. Bid dat we
echt mogen functioneren als één lichaam met veel
leden(1 Korinthe 12:12).
Donderdag

– Dank en bid voor onze oudsten.

Vrijdag – Dank en bid voor de mensen, die een taak in
het pastoraat hebben. Bid ook voor openheid in de
gemeente, dat mensen in moeilijke situaties zich tot
het pastorale team zullen wenden.
Zaterdag – Morgen zal Assala voor ons de maaltijd
verzorgen. Dank en bid voor Assala en dat het
allemaal goed mag lukken!

Zondag 11 maart – 10.00 uur
Samen eten na de dienst!
Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagsschool:

Zaalopbouw:
Gebed:

Adri van den Berk
Carolien van Mourik
Eva Hovers, Babette van de Ark
en Peter Nelemans
Leo Bekers
Leo en Henny Bekers
Isa en Carlo de Laat
Matrozen: Marion Boer en Helma
Niyongere
Vuurtorenwachters: Riekje van
Vugt
Ben van Vugt, Jesse de Wit en
Leo Bekers
Vanaf 9.30 is er gelegenheid om
te bidden in één van de bijzalen.

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.

