‘t Veerjournaal

zondag 19 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 19 januari 2020 - 10.00 uur
Spreker:
Leo van den Heuvel
Leiding:
Leo
Muziek:
Maarten
Welkom:
Isa
Koffie:
Isa en Colleen
Crèche:
Mirjam
Zondagsschool:

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.

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

Verjaardagen
Op 21 Januari is Annelien Schouten jarig. Wij feliciteren
haar van harte en wensen haar Gods zegen toe.

Dank- en gebedspunten
We kunnen danken voor onze nieuwe leden van het
oudstenteam en hen meenemen in ons gebed voor de
taken die voor hen klaar liggen.
Laten we ook bidden voor alle zieken en mensen die
veel zorgen en problemen ervaren.

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

Zondag 27 januari 2020 - 10.00 uur
Spreker:
Bert de Ruiter
Leiding:
Eva H.
Muziek:
Eva, Peter en Babette
Welkom:
Hilda
Koffie:
Hilda en Chris
Crèche:
Caroline de Vries
Zondagsschool: Hilda
Geluid:
Chris
Zaal:

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

