‘t Veerjournaal

zondag 8 april 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 8 april – 10.00 uur
Spreker:
Ephraïm Ebighosi
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
Er is een crèche voor de kinderen van 0-4 jaar.
De Matrozen en Vuurtorenwachters gaan om ongeveer
10.30 uur naar hun eigen bijeenkomst.
Na de dienst is er koffie, thee, limonade en tijd voor
kennismaking en gesprek.

Bijbelkringen
ma. 16 april: Kring Sprang bij Ad en Anneke Bor
in Sleeuwijk, tel. 0183-303789
di. 17 april: Kring Made/H.L. Zwaluwe bij Marja en
Wouter Mourits, tel. 06-51861399
wo. 18 april: Kring Raamsdonksveer bij Leo en
Henny Bekers, tel. 06-22763348
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

Voor je agenda:
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.
Wo. 18 april: 9.30: Tijd van gebed, bij Isa de Laat,
Julianastraat 6 in Hooge Zwaluwe, tel. 0168-483774.
Zo. 22 april: Live Steady: 19.00-20.30 in ’s Gravenmoer.
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+

Samen
Als bijbelgesprekskring Raamsdonksveer hebben wij de
laatste tijd met elkaar diverse gedeeltes behandeld uit
de Filippenzenbrief met onderwerpen als:
o eensgezindheid
o nederigheid
o blijdschap
Ook hebben wij ons als bijbelgesprekskring
afgevraagd:
o Wat is ons doel als gelovigen binnen de
gemeente?
o En - hoe brengen wij het in praktijk?
Als we kijken naar de energie die het ons mag kosten,
hoe we kunnen volharden, hoe we onderling geestelijk
kunnen groeien en tegelijkertijd omzien naar elkaar,
naar de zieken en de gemeente, komen we tot de
conclusie dat we dat voor een deel kunnen opvangen
door ons als kringleden op een zondag gezamenlijk
beschikbaar te stellen voor zaalopbouw, welkom,
koffiedienst, dienstleiding, geluid en beamer. Daarom
nemen we vandaag deze taken op ons, wellicht op een
andere datum nogmaals. We hopen dat het een
stimulans zal zijn voor anderen om dit ook een keer in
praktijk te brengen. Huiskring Raamsdonksveer

Geboren
Peter en Madeleine Haasnoot ontvingen op 5 maart
2018 uit Gods hand een zoontje: Joah Lucas. Hij is het
broertje van Jedidja en Jesse. Hun adres is: Piedra Plat
92, Santa Cruz, Aruba, P.O. Box 3022. Wij willen hen
namens ’t Veerlicht van harte feliciteren en Gods
zegen toebidden. Voor de mensen, die hen persoonlijk
willen ontmoeten, organiseren zij op zaterdag 7 juli
van 12.00 tot 16.00 uur een “Meet and greet” in
Nieuwland (Nederland), Kanaaldijk 4. Als je van plan
bent om te gaan, neem dan zelf iets lekkers mee voor
de lunch. Voor taart en drinken wordt gezorgd. Info:
Corina Muilwijk, tel. 06-54236445.

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.

Evangelische Toerusting School:
Wil je de Bijbel beter leren kennen, begrijpen en
toepassen?

Als onderdeel van het Evangelisch College biedt de
Evangelische Toerusting School (ETS) een
interkerkelijke Bijbelcursus aan over de inhoud,
achtergrond en boodschap van de Bijbel. In september
starten we weer bij jaar 1 van de vierjarige cyclus: een
goed moment om in te stromen!
De ETS-Bijbelcursus is bedoeld om mensen te helpen
de Bijbel beter te leren kennen, begrijpen, toe te
passen en te groeien in geloof. In het studiemateriaal
en in de lessen wordt aandacht besteed aan de
achtergronden, context, thema’s, moeilijke passages
en de boodschap van elk Bijbelboek. Elke maand
wordt er zowel over het Oude Testament (2e dinsdag)
als ook over het Nieuwe Testament (4e dinsdag) 2½
uur lesgegeven.
Sleeuwijk
Ook in Sleeuwijk verzorgt de ETS een cursus. De
lessen vinden plaats op de 2e en 4e dinsdag van de
maand, van 19.30 tot 22.00, locatie: Zalencentrum
Trefpunt van de Gereformeerde kerk, Notenlaan 69.
De lessen worden verzorgd Leo van den Heuvel (Oude
Testament) en Wim Evers (Nieuwe Testament).
Gratis proeflessen
Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om in
april of mei gratis en vrijblijvend een les bij te wonen.
Dinsdag 10 april geeft Leo van den Heuvel les (OT),
dinsdag 24 april Wim Evers (NT), dinsdag 8 mei Leo
van den Heuvel (OT), dinsdag 22 mei Wim Evers (NT).
Meer informatie
Meer informatie vind je op de website: www.etscursus.nl. Ook kun je contact opnemen met Alida van
Wees-van der Zijden (info@van-Wees.nl of 0416380918).

Zondag – Dank voor de kringen, waar we van hart tot
hart met elkaar mogen spreken, de Bijbel bestuderen,
bidden voor elkaar én samen de handen uit de
mouwen mogen steken.
Maandag – Dank voor de “moeders in gebed”, die
vanavond bij Eva samenkomen. Bid voor de gezinnen
met opgroeiende kinderen, dat de ouders wijsheid en
liefde ontvangen om hun gezin te leiden.
Dinsdag – Bid voor iedereen, die te maken heeft met
verlies. We denken nu speciaal aan Evelien en Jeroen,
Coby, familie Van der Slikke en familie Paulides.
Woensdag – Bid voor Raamsdonksveer!
Donderdag – Dank voor de Evangelische Toerusting
School. Bid dat er voor het nieuwe seizoen in
september voldoende deelnemers zullen zijn, zodat de
cursus in Sleeuwijk door kan gaan.
Vrijdag – Bid voor onze oudsten en hun gezinnen.
Zaterdag – Vader, mijn God, ik aanbid U, heel mijn
hart is op U gericht. Neem mijn leven in Uw hand,
hoed mijn ziel en mijn verstand en laat Uw vrede
heersen in mijn hart (Opwekking – 501).

Zondag 15 april – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Corné Platschorre
Arie Vink
Maarten Paulides, Lianne Paulides,
Darryl Bollema en Johan Tuk
Anneke Bor
Ad en Anneke Bor
Petra Paulides en Alice van der

Welkom:
Koffie:
Crèche:
Slikke
Zondagsschool: Matrozen: Marja en Wouter Mourits
Vuurtorenwachters: Leo van den
Heuvel
Zaalopbouw:
Ger van Mourik, Jesse de Wit, Nico
de Laat en Arie Vink
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.

