‘t Veerjournaal

zondag 1 december 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 1 december – 10.00 uur
1e Advent en Avondmaalsviering
Spreker:
Leo van den Heuvel
Leiding:
Leo
Muziek:
Maarten en Ruben
Welkom:
Isa
Koffie:
Coby en Isa
Crèche:
Mirjam
Zondagsschool: Petra
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
gesprek en daarna vergadering voor de leden.

Collecte vorige week
De collecte was voor Stichting Phoneo in Roemenië.
De collecte heeft aan contante giften en toezeggingen
via storting € 248,42 opgebracht. Wil je meer weten
over wat ze doen? Kijk op: www.Phoneo.org

Lied van de maand december

GEEF ONS VREDE (DONA NOBIS)
Hoeveel mijlen nog te reizen?
Welke wegen nog te gaan?
Welke ster zal ons wijzen
naar dat land waar geen grenzen bestaan?
't Is de droom van alle eeuwen:
de aarde nieuw, de mensen vrij,
maar geen huilen of schreeuwen
bracht die wereld een stap dichterbij.

Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede
waarop de schepping wacht.
'k Zie Uw rijk in al die dromen.
'k Zie Uw licht in elke traan
en ik bid: Uw rijk kome;
dat op aarde Uw wil wordt gedaan.

Dona nobis pacem.

Dank- en gebedspunten

Verjaardagen
Vandaag is Telma jarig en morgen (2 december) Alex.
Allebei van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor een
nieuw jaar toegewenst.

Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik zondag
een gebedskaartje op de tafel bij de ingang of meld het
aan de samenkomstleider.

Nieuw oudstenteam

Zondag 8 december – 10.00 uur
Locatie: De Schelf

Vandaag, zondag 1 december, is er een korte
ledenvergadering ter verkiezing van de oudsten. We
nodigen met klem alle leden die een stem willen
uitbrengen van harte uit bij deze bijeenkomst aanwezig
te zijn. Het is goed om ter plekke met elkaar hierover
besluiten te nemen. Na afloop van de dienst drinken we
een kwartiertje koffie met elkaar en ruimen wat op,
daarna start de ledenvergadering.

Mededelingen
Het Veerjournaal verschijnt vanaf nu in digitale vorm.
Krijg je het nog niet digitaal? Of krijg je het wel en wil je
het liever niet ontvangen? Laat het even weten via
info@veerlicht.nl

Spreker:
Dirk Jan Jansen
Leiding:
Eva H.
Muziek:
Eva H., Peter en Babette
Welkom:
Isa
Koffie:
Coby en Isa
Crèche:
Coby
Zondagsschool: Carolien
Geluid:
Ger
Zaal:
Jesse

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.

