‘t Veerjournaal

zondag 12 januari 2020

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 één 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 12 januari 2020 - 10.00 uur
Bevestiging nieuw oudstenteam
Spreker:
Bert Roor
Leiding:
Jan
Muziek:
Mirjam en Johan
Welkom:
Colleen
Koffie:
Christ en Colleen
Crèche:
Zondagsschool: Caroline de Vries

Er is een crèche en zondagschool voor de kinderen tot
en met groep 8 van de basisschool. Zij gaan ongeveer
10.30 uur naar hun eigen bijeenkomst.
Na de dienst is er koffie, thee, limonade en tijd voor
gesprek.

Geboorte

Afgelopen week hebben we het bericht gekregen van
de geboorte van de kleinzoon van Frans en Anke de
zeeuw. Hier onder het geboorte kaartje.

In deze periode ben ik altijd op God blijven vertrouwen,
waar ik van instanties geen medewerking kreeg, heeft
God mij altijd geholpen. Ik heb me geen moment alleen
gevoeld, want ik weet God is altijd bij mij en geeft wat ik
iedere dag nodig heb. God is goed. Deze tekst kwam ik
tegen in de bijbel: Psalmen 91 vers 15: Roep je mij aan,

ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je
bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven
van dagen. Ik zal je redding zijn.
Mijn nieuwe adres is:
Rembrandpark 42, 5143 GA Waalwijk.

Verjaardagen

Op 16 Januari is Eva Hovers jarig. Wij feliciteren haar
van harte en wensen haar Gods zegen toe.

Rooster

Voor het eerste kwartaal van 2020 zijn nog niet alle
taken ingevuld. Ben je beschikbaar vul dit dan svp online
in.

Dank- en gebedspunten

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

Veerjournaal

Het Veerjournaal wordt vanaf vandaag gemaakt door
Marja Gaakeer. Copij hiervoor kunt u sturen aan
mjgaakeer@gmail.com.

Zondag 19 januari 2020 - 10.00 uur

Verhuisbericht van Patrick

Beste broeders en zusters. Na een tijd in een chalet te
hebben gewoond, wat voor mijn gezondheid niet goed
was (veel te koud en te vochtig) heb ik nu een woning
gekregen. Ik zie dit echt als een geschenk van God.

Spreker:
Leo van den Heuvel
Leiding:
Leo
Muziek:
Welkom:
Isa
Koffie:
Isa en Colleen
Crèche:
Mirjam
Zondagsschool:
Geluid:
Zaal:

Het Veerjournaal digitaal ontvangen? Meldt het: info@veerlicht.nl
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.

