‘t Veerjournaal

zondag 17 november 2019

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. Er 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 17 november – 10.00 uur
Locatie: De Schelf
Spreker:
Eric Brinkman
Leiding:
Carolien
Muziek:
Eva v.d.L. en Ruben v.d.L.
Welkom:
Colleen
Koffie:
Coby en Colleen
Crèche:
Coby
Zondagsschool:
Er is een crèche voor de kinderen van 0-4 jaar.
De zondagschool is voor de kinderen die naar de
basisschool gaan. Zij gaan ongeveer 10.30 uur naar
hun eigen bijeenkomst.
Na de dienst is er koffie, thee, limonade en tijd voor
kennismaking en gesprek.

Verjaardagen
Donderdag, 21 november
is Floris jarig.
Zaterdag, 23 november is
Bep jarig.
Allebei van harte
gefeliciteerd en Gods
zegen voor een nieuw jaar
toegewenst.

Rooster
Er wordt/is een digitaal rooster rondgestuurd waarin
iedereen zijn/haar aandeel kan aangeven of wijzigen.
Wil je ook een link naar het digitale rooster, of wil je
een taak doorgeven, neem dan contact op met Ger.

Dank- en gebedspunten

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik zondag
een gebedskaartje op de tafel bij de ingang of meld het
aan de samenkomstleider.
Twee gebedspunt voor allen:
Afgelopen week zijn namen van potentiële oudsten
doorgegeven aan het interimbestuur. Zondag 17
november zullen die namen meegedeeld worden.
Bid voor het proces van vorming van een nieuwe
oudstenraad.
Jannetta Tuk wordt vrijdag 22 nov. aan een hernia
geopereerd. Graag gebed voor haar en de familie! Het
is de bedoeling dat ze maar 1 nacht in het ziekenhuis
blijft en moet 6 weken rustig aan doen. Als je een kaart
wilt sturen of de boodschappen voor hen doen, dan
graag.

Zondag 24 november – 10.00 uur
Locatie: De Schelf

Mededelingen
Het Veerjournaal verschijnt vanaf nu in digitale vorm.
Iedereen waarvan een emailadres bekend is krijgt een
digitale versie met de mail en hoeft op zondag geen
uitgeprint Veerjournaal meer mee te nemen. Wil je
voortaan ook het Veerjournaal digitaal ontvangen, of wil
je liever uit deze maillijst gehaald worden, laat het dan
even weten via info@veerlicht.nl

Spreker:
Ephraim Ebighosi
Leiding:
Eva H.
Muziek:
Eva H., Peter en Babette
Welkom:
Isa
Koffie:
Coby en Isa
Crèche:
Zondagsschool:
Geluid:
Ger
Zaal:
Hassan

Kopij aanleveren? Rina van den Heuvel: lrvdheuvel@solcon.nl, 0183-402048
Waarnemend Penningmeester: Leo van den Heuvel , tel. 0183-402048
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.

