‘t Veerjournaal

zondag 18 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 18 maart – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Jan den Ouden
Jan Straver
Ben van Vugt, Wouter Mourits en
Ruben van de Laar
Welkom:
Colleen Savelkouls
Koffie:
Colleen en Rien Savelkouls
Crèche:
Petra Paulides en Alice van der Slikke
Zondagsschool: Matrozen: Eva Hovers en Tirza Rivera
Vuurtorenwachters: ?
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.

Paasviering 2018 - Wie helpt mee ?
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-In met vrije inloop. Om
10.30 begint dan de dienst, waarbij Wouter Mourits de
Paasboodschap zal verkondigen. Aansluitend is er
koffie, thee met wat lekkers erbij. 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.

Verjaardag
Op dinsdag 20 maart is Nico de Laat jarig. Nico, van
harte gefeliciteerd en Gods zegen in je nieuwe jaar!

Bijbelkringen
ma. 19 maart: Kring Sprang bij Ad en Anneke Bor
in Sleeuwijk, tel. 0183-303789
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
do. 19 april: 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

Veertigdagentijd met de zondagsschool
Zondag 5: Het voorbeeld van de graankorrel in
de aarde (Johannes 12:20-26)
Vandaag lezen we
Johannes 12:20-26: het
voorbeeld van de
graankorrel in de aarde.
Voor de kinderen van 4-8
jaar richten we ons op
het idee, dat je anders
gaat leven als je Jezus
volgt. Voor de kinderen
van 8-12 jaar richten we
ons op het beeld van de
graankorrel die moet
sterven voordat hij veel
vruchten kan geven.
Vandaag lezen de
kinderen best een moeilijke tekst. De jongste kinderen
denken erover na wat Jezus bedoelt als hij zegt dat je
Hem moet volgen. Je kunt aan hen vragen wat ze
deze week gaan anders gaan doen n.a.v. het verhaal.
Met oudere kinderen kun je doorpraten over de vraag
wat je soms moet opgeven om er nog iets mooiers
voor terug te krijgen.

Voor je agenda:
Wo. 21 maart: 9.30: Tijd van gebed, bij Isa de Laat,
Julianastraat 6 in Hooge Zwaluwe, tel. 0168-483774.
Zo. 25 maart: 16.00 uur: jongerenbijeenkomst met
gezellig samen eten in “The barn” bij Priscilla en Guido
de Visser, Buitenkade 27 in Hank:

Dank- en gebedspunten

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 was het thema op de zondagsschool het voorbeeld van de graankorrel in de aarde.
Bid dat de kinderen echt mogen begrijpen, wat dit
betekent.
Maandag – Bid voor de zieken (denk aan Wout en
Corrie) en voor mensen met chronische problemen.
Dinsdag – A.s. zondagmiddag/avond zijn onze
jongeren uitgenodigd bij Priscilla en Guido (zie
agenda). Bid, dat er een fijne sfeer mag zijn en dat er
een goed onderling contact is.
Woensdag – Bid voor degenen, die rouw dragen. We
denken speciaal ook aan Petra en Maarten Paulides,
die een pasgeboren nichtje verloren.
Donderdag – Dank voor onze kinderen en bid, dat
ouders liefde en geduld ontvangen bij het opvoeden.
Vrijdag – Bid voor de mensen in onze gemeente, die
hun thuisland zijn ontvlucht. Dank, dat ze zich welkom
mogen weten en bid, dat ze hun zorgen en verdriet bij
Jezus mogen brengen.

Ma. 26 maart: 20.15 uur: Moeders in gebed, bij Eva
Hovers, Langebroekstraat 13 in Raamsdonk.

Zaterdag – Vandaag worden de flyers voor de
Paasdienst verspreid in de omgeving van De Schelf.
Bid, dat God mensen een verlangen geeft om te
komen en te horen van het heil in Jezus Christus!

Zondag 25 maart – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:
Welkom:
Koffie:
Crèche:
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.

Zondagsschool:
Zaalopbouw:
Gebed:

Bert de Ruiter
Arie Vink
Wouter en Marja Mourits
Bea Nijhof
Leo en Henny Bkers
Caroline de Vries en Eva van de
Laar
Matrozen: Addie en Carlo de Laat
Vuurtorenwachters: Marja van de
Laar
Ben van Vugt, Leo Bekers en Jan
van Beelen
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.

