‘t Veerjournaal

zondag15 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 15 april – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Corné Platschorre
Arie Vink
Maarten, Ruben en Elise Paulides,
Darryl Bollema, Lianne Paulides en
Johan Tuk
Welkom:
Anneke Bor
Koffie:
Ad en Anneke Bor
Crèche:
Petra Paulides en Alice van der Slikke
Zondagsschool: Matrozen: Marja en Wouter Mourits
Vuurtorenwachters: Leo van den
Heuvel
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.

Jarigen
De komende week zijn er 2 jarigen in
onze gemeente: Donderdag 19 april
is Johan de Laat jarig en op zaterdag
21 april wordt Lelie Sophie Lagrouw 5
jaar! Allebei van harte gefeliciteerd,
een feestelijke dag en Gods zegen in
jullie nieuwe jaar.

Voor je agenda:
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. Info: Peter Schouten, tel. 06-12580897
Ma. 23 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
Vr. 4 mei: 18.30: Dodenherdenking en gezamenlijke
dienst van de kerken in Raamsdonksveer
Zo. 6 mei: 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
Di. 29 mei: 19.30 Gemeentevergadering in De Schelf
Zo. 10 juni: 12.30-14.30: Lunch+

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 in april en mei
Eerst een gratis proefles? Di. 24 april geeft Wim Evers
les (NT), di 8 mei Leo van den Heuvel (OT), di. 22 mei
Wim Evers (NT). Meer informatie vind je op de
website: www.ets-cursus.nl.

Zondagsschool
De Matrozen gaan meer leren over wie Jezus is.
Vandaag wordt het verhaal van Zacheüs verteld.
De Vuurtorenwachters maken vanaf vandaag kennis
met de 12 discipelen. Andreas is vandaag aan de
beurt, hij brengt zijn broer bij Jezus! Wie brengen wij
bij Hem?

Dank- en gebedspunten

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 Janny en Arie
Vink, tel. 0183-653842
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

Eva van de Laar
Vorige week zondag zong en speelde Eva van de Laar
nog mee in het muziekteam. Toen had ze al
problemen met haar voeten, maar hield heldhaftig vol.
Deze week is ze voor onderzoek naar het ziekenhuis
geweest en heeft de diagnose Henoch Schönlein
Purpura. Eva heeft veel pijn en moet voorlopig rust
houden.

Stuur eens een kaartje
In onze gemeente zijn meerdere mensen ziek of
rouwen om het verlies van een geliefde. Verras hen
eens met een kaartje! (meer info vind je vaak in de
gebedspunten, adressen vind je in het adresboekje
van de gemeente).

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 – Bid voor Eva van de Laar. Zie info hiernaast.
Bid ook voor Marja, Patrick en Ruben.
Maandag – Bid voor Wout en Corry Kalkman. Dank,
dat ze nog steeds samen hun beider ziekte kunnen
opvangen.
Dinsdag – Dank en bid voor het werk van TWR (Trans
World Radio). Via de radio worden mensen bereikt, die
anders geen mogelijkheid hebben om het evangelie te
horen.
Woensdag – Bid en dank voor Raamsdonksveer!
Donderdag – Bid voor deze wereld, waarin de
spanningen zo toenemen. Bid voor mensen, die met zo
onnoemelijk veel leed te maken krijgen. Wij kunnen
ons daar bijna geen voorstelling van maken.
Vrijdag – Bid ook voor mensen die hulp verlenen. Dat
ze in staat mogen zijn om om te gaan met het intense
lijden, dat ze tegenkomen.
Zaterdag – Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij
elkaar houvast. Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij - biddend - elkanders last. (Opw. 378)

Vreemdeling

Zondag 22 april – 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Bovenstaande quote van Rikkert kwam ik tegen op
internet en het raakte me….(Anneke)

Mattheus 25 : 34-45

Jaco van ‘t Sant
Leo van den Heuvel
Eva Hovers, Babette van de Ark en
Peter Nelemans
Welkom:
Leo Bekers
Koffie:
Leo en Henny Bekers
Crèche:
Caroline de Vries en Eva van de Laar
Zondagsschool: Matrozen: ? en Tirsa Rivera
Vuurtorenwachters: Bea Nijhof
Zaalopbouw:
Ben van Vugt, Hassan Kasim,
Abdullah Gallab en Leo Bekers
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.

