‘t Veerjournaal

zondag 1 april 2018

Van harte welkom in deze Paasdienst!
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 1 april – Pasen
09.00-10.00 uur: Paaswandeling
10.00-10.30 uur: Sing-In
Vanaf 10.30 uur: Paasboodschap
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Wouter Mourits
Wouter Mourits
Wouter en Marja Mourits, Patrick de
Jong en Darryl Bollema
Welkom:
Isa de Laat
Koffie:
Anke en Frans de Zeeuw
Crèche:
Nanny Bollema en Laura Niyongere
Zondagsschool: Matrozen en Vuurtorenwachters blijven
in de Paadienst.

Ook ontvingen we bericht van Alice en Jan Pieter, dat
zij dinsdag onverwacht afscheid hebben moeten
nemen van hun 7-jarige neefje Hidde. Hij was
gehandicapt en had de laatste tijd al veel in het
ziekenhuis gelegen met diverse complicaties. Maandag
is hij nog geopereerd en nadat het aanvankelijk goed
leek te gaan, is hij toch ’s middags overleden. Alice en
Jan Pieter vragen ons gebed om troost en kracht voor
hun broer en schoonzus en de kinderen.

Collecte Marcel en Anita Filemon
De collecte van vorige week heeft het mooie bedrag
van € 485,80 opgebracht. We ontvingen van Marcel de
volgende mail terug:

Er is een crèche voor de kinderen van 0-4 jaar.
Na de dienst is er koffie, thee, limonade en veel
(eigengebakken) lekkers! En natuurlijk tijd voor
kennismaking en gesprek.

Verjaardagen
Morgen is Stefanie Lagrouw jarig. Van harte
gefeliciteerd en Gods zegen in je nieuwe jaar!

Bijbelkringen
di. 3 april:

Kring Made/H.L. Zwaluwe bij Marja en
Wouter Mourits, tel. 06-51861399
wo. 4 april:
Kring Raamsdonksveer bij Leo en
Henny Bekers, tel. 06-22763348
wo. 4 april:
Let op: dus niet op maandagavond!
Kring Sprang bij Ad en Anneke Bor
in Sleeuwijk, tel. 0183-303789
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

Verdriet
Afgelopen woensdag is er in het gezin van Jeroen en
Evelien van Someren-Vink een levenloos dochtertje
geboren: Sophie. Zij is de kleindochter van Coby Vink.
Groot is het verdriet. Wij huilen mét hen en bidden
hen Gods licht en vrede toe, als alles donker is.

We willen allen die hebben bijgedragen heel hartelijk
bedanken voor dit gebaar van liefde. Het is omdat u Jezus
kent. Blijf ons gedenken in uw gebeden. Wij zullen u niet
vergeten ook al kennen we u niet bij name.
De Here zegene u rijkelijk.”

Voor je agenda:
Wo. 4 april: 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.
Za. 7 april: Live Steady: Tienerfriends avond in
Sleeuwijk. Let op: Om 19.40 verzamelen bij carpool
Raamsdonksveer, afslag Geertruidenberg.
Zo. 8 april: 12.30-14.30: Lunch+ bij Guido en Priscilla
de Visser, Buitenkade 27, Hank. Als je komt, graag van
te voren opgeven, mail naar: priscilla@visr.nl
Ma. 9 april: 20.15 uur: Moeders in gebed, bij Eva
Hovers, Langebroekstraat 13 in Raamsdonk.
Di. 24 april: 19.30: Studieavond over de plaats van
de vrouw in de gemeente in De Schelf
Zo. 6 mei: 12.30-14.30: Lunch+
Di. 29 mei: 19.30: Gemeentevergadering in De Schelf
Zo. 10 juni: 12.30-14.30: Lunch+

Lunch+

Dank- en gebedspunten

Wat is het?
Lunch+ is, zoals het woord als zegt :-), een gezellige
lunch op zondag na de samenkomst. Maar met iets
meer, een kring met iedere keer een ander onderwerp
rondom bijvoorbeeld opvoeden, een christen gezin zijn
in deze samenleving, tijd maken voor elkaar etc. Wij
zorgen voor een lekkere lunch, de kinderen mogen
mee en lekker met elkaar eten en (buiten) spelen,
filmpje kijken. Zo leren de kinderen elkaar ook beter
kennen en kunnen de ouders in de tussentijd lekker
met elkaar eten en praten, rondom een wat serieuzer
onderwerp. We ronden rond 14.30u af, zodat alle
andere zondagse plannen, familiebezoeken etc.
gewoon door kunnen gaan.
Voor wie?
Voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd.
Mochten er meer dan 4 a 5 gezinnen aanmelden, dan
kijken we of het handiger is om de groep te splitsen.
Wanneer?
Op zondag van 12.30u - 14.30u: 8 april, 6 mei en 10
juni 2018
Waar?
Bij Guido en Priscilla de Visser, Buitenkade 27, Hank
Praktisch
Willen jullie meedoen? Geef je dan even op per mail:
priscilla@visr.nl We vragen een kleine bijdrage voor
de (on)kosten voor de lunch.

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.

Gast aan tafel (initiatief van Christ)

Vrijdag– Dank, dat de dood niet het laatste woord
heeft. “Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn
belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar
gerechtigheid woont.” (2 Petrus 3:13)

Wij zijn met elkaar een gemeente! Maar kennen wij
die ander wel goed? Het initiatief Gast aan Tafel wil er
aan bijdragen dat mensen dichter tot elkaar
komen door samen te eten en zo met elkaar in
gesprek te komen. JEZUS ging ook bij mensen eten en
zo leerden ze ook JEZUS kennen! Het werkt zo:
Je wordt uitgenodigd om bij iemand te komen eten en
jij kiest dan iemand anders om bij jou te komen eten!
Het liefst iemand die je nog niet kent. Hiervoor zijn
uitnodigingen gemaakt, die je kunt gebruiken om
iemand uit te nodigen.

Koffiedienst
Een vraagje aan de mensen, die regelmatig
koffiedienst hebben: Willen jullie bij een dreigend
tekort aan “iets” (koffie, bekers, limonade, suiker,
thee, filterzakjes etc.) dit via de mail even doorgeven
aan Ad Bor (adanbor@solcon.nl)?

Zondag – Heer Jezus, dank U wel, dat U alles heeft
volbracht! Dank U, dat U bent opgestaan en nu altijd
voor ons bidt (Hebreeën 7:25).
Maandag – Dank en bid voor Marcel en Anita Filemon.
Zij mogen in Suriname zulk mooi werk doen. Dank
voor de verbondenheid in Christus, die zij en wij door
ons “gebaar van liefde” mogen ervaren (zie voorkant).
Dinsdag – Vandaag wordt Hidde, het neefje van Alice
en Jan Pieter begraven. Bid om troost en kracht voor
de ouders en hun kinderen. Bid ook voor Alice en Jan
Pieter en hun kinderen.
Woensdag – Vandaag wordt Sophie in besloten kring
begraven. Bid om troost en kracht voor Evelien en
Jeroen en de verdere familie. Bid dat Coby kracht mag
ontvangen om haar kinderen bij te staan.
Donderdag – Gisteren is ook de (schoon)moeder van
Huub en Lianne Paulides, de oma van Lucas, Ilse en
Evi begraven. We mogen danken, dat zij de Heer
kende en bidden om troost en kracht voor de familie.

Zaterdag – Vader, ik aanbid U, leg mijn leven voor U.

Zondag 8 april – 10.00 uur
Spreker:
René Holvast
Leiding:
Carolien van Mourik
Muziek:
Marja, Eva en Ruben van de Laar
Welkom:
Kring Raamsdonksveer
Koffie:
Kring Raamsdonksveer
Crèche:
Isa en Carlo de Laat
Zondagsschool: Matrozen: Lianne en Evi Paulides
Vuurtorenwachters: Riekje van Vugt
Zaalopbouw:
Kring Raamsdonksveer
Gebed:
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.

