‘t Veerjournaal

zondag 11 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 11 maart – 10.00 uur
Vandaag eten we samen na de dienst
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Adri van den Berk
Priscilla de Visser
Eva Hovers, Babette van de Ark en
Peter Nelemans
Welkom:
Leo Bekers
Koffie:
Leo en Henny Bekers
Crèche:
Isa en Carlo de Laat
Zondagsschool: Matrozen: Marion Boer en Helma
Niyongere
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.

Familie De Laat, van harte gefeliciteerd met jullie lieve
(achter)(klein)dochter Lavinia. En Martin, we wensen
je Gods zegen toe bij het vader-zijn!

Na de dienst is er koffie, thee en limonade en tijd voor
kennismaking en gesprek. Aansluitend eten we samen.

Paasviering 2018 - Wie helpt mee ?

Vandaag samen eten na de dienst
Vandaag eten we samen na
de dienst. Assala, de schoondochter van Abdullah, heeft
voor ons gekookt. 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 om een keer te koken voor de gemeente.
Op de tafel in de koffiecorner staat een doos, waar u
een vergoeding in kunt doen voor de kosten van de
gebruikte ingrediënten.

Verjaardag
Op 17 maart wordt Katrijn Hovers
10! Katrijn, van harte gefeliciteerd,
een leuk feestje en Gods zegen in je
nieuwe jaar!

Op zondag 1 april vieren we het Paasfeest. Ook dit
jaar willen we weer starten met een Paaswandeling
voor de liefhebbers. Deze is van 09.00 tot 10.00 uur.
Vanaf 10.00 uur is er een Sing Inn met vrije inloop.
Om 10.30 begint dan de dienst met een boodschap
waarbij de opstanding centraal zal staan. Nadere info
volgt nog. We willen voor deze dienst natuurlijk weer
veel mensen uitnodigen en daarbij hebben we jullie
allemaal nodig.
o Vanaf 18 maart zullen er posters beschikbaar
zijn. Denk er alvast over na waar je die in
jouw omgeving op zou kunnen hangen.
o Op zaterdag 24 maart willen we in de straten
rondom De Schelf huis aan huis flyers met een
uitnodiging voor de Paasdienst in de brievenbus doen. Als je mee wilt helpen, geef dit dan
aan op de intekenlijst, die op de grote tafel in
de koffiecorner ligt of mail het aan Marja
Mourits. Vermeld ook op welke tijd(en) je
beschikbaar bent.
o Zijn er mensen die iets lekkers willen bakken
voor bij de koffie ná de dienst? Graag opgeven
bij Marja. De evangelisatiecommissie: Wouter
en Marja Mourits, Hilda
Buntjer en Leo Bekers.

Dank- en gebedspunten

Bijbelkringen
ma. 12 maart: Kring Sprang bij Ad en Anneke Bor
in Sleeuwijk, tel. 0183-303789
do. 15 maart: Kring Waalwijk bij fam. Straver,
tel. 0416-362156
di. 20 maart: Kring Made/H.L. Zwaluwe bij Isa de
Laat in Hooge Zwaluwe,
tel. 0168-483774
wo. 21 maart: Kring Raamsdonksveer bij Corrie en
Nico de Laat in Made, tel. 0162-750714
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:
Ma. 12 maart: 20.15 uur: Moeders in gebed, bij Eva
Hovers, Langebroekstraat 13 in Raamsdonk.
Wo. 21 maart: 9.30: Tijd van gebed, bij Isa de Laat,
Julianastraat 6 in Hooge Zwaluwe, tel. 0168-483774.
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.
Di. 24 april: 19.30: Studieavond over de plaats van
de vrouw in de gemeente.
Di. 29 mei: 19.30: Gemeentevergadering.

Veertigdagentijd met de zondagsschool
Zondag 4: Een psalm over vreugde bij het
oogsten (Psalm 126).
Vandaag lezen we Psalm 126. De psalm gaat onder
andere over de vreugde die de oogst kan geven.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op erop,
dat God mensen na een verdrietige tijd weer nieuw
leven kan geven, net zoals regen alles laat groeien.

Praiseavond met Leen Koster &
Vocalgroep Come Home
Op zaterdagavond 17 maart organiseert Brabant voor
Jezus een praise-avond met o.a. Leen Koster. Come
Home is een vocalgroup, bestaande uit Ted Nuhaan,
Leen Koster, Koos Schot en René Diekman. De
gezamenlijke voorliefde voor de oude hymnes en hun
prachtige stemmen heeft deze zangers bij elkaar
gebracht en doen besluiten om met hun talent God
samen groot te maken. Neem gerust vrienden mee.
Adres: Willem van Oranje College, De Gaard 4,
Waalwijk. Aanvang: 20:00 uur (zaal open 19:30). Ter
bestrijding van de onkosten wordt een collecte
gehouden.

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.
Zondag – Vandaag aten we samen. Dank dat we één
mogen zijn in Christus en ook op deze manier elkaar
beter mogen leren kennen.
Maandag – Dank en bid voor Lavinia. Laten we als
gemeente biddend om Martin en zijn familie heen
staan. Bid ook voor de moeder van Lavinia.
Dinsdag – Blijf bidden voor Corrie en Wout Kalkman,
dat zij elke dag opnieuw Gods vrede mogen ervaren.
Woensdag – Op dit moment is het zo moeilijk om de
leiding voor de zondagsschool rond te krijgen. Bid om
meer mensen en vraag je zelf af, of jij misschien
degene bent, die hierin iets mag betekenen.
Donderdag – Dank voor de evangelisatiecommissie. Zij
verricht steeds veel voorwerk. Bid dat we als
gemeente betrokken mogen zijn en dat niet alleen met
woorden, maar ook daadwerkelijk.
Vrijdag – Bid voor de omgeving van De Schelf. Dat
mensen in mogen gaan op de uitnodiging, die
volgende week wordt verspreid.
Zaterdag – Bid voor de nood in deze wereld, die niet in
woorden is uit te drukken. Kom, Here Jezus, kom!

Zondag 18 maart – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
Zondagsschool:
Zaalopbouw:
Gebed:

Jan den Ouden
Jan Straver
Vivian, Ben, Jonas en Ruben
Colleen Savelkouls
Colleen en Rien Savelkouls
Petra Paulides en Alice van der
Slikke(?)
Matrozen: Eva Hovers en Tirsa
Rivera
Vuurtorenwachters: ?
Chris Huber met Ger, Arie Vink
en Hassan Kasim
Vanaf 9.30: samen bidden in de
zaal tegenover het biljart.

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.

