‘t Veerjournaal

zondag 9 februari 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 9 februari 2020 - 10.00 uur
Spreker:
René Holvast
Leiding:
Carolien
Muziek:
Eva en Ruben
Welkom:
Isa
Koffie:
Christ
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.

Verjaardagen

Daarom zullen we op deze zondag
noodgedwongen geen samenkomst houden. Als
je toch een dienst bij wil wonen dan kan dat
natuurlijk altijd bij bijv. de PKN in de Emmakerk
of bij een andere kerk in de buurt.

Verhuisbericht
Het nieuwe adres van Kees en Addie de Laat
is: Volkerak 2, 4794 SJ Heijningen.

Rooster
Er is ook weer een papieren versie beschikbaar
waarop je in kunt vullen welke taak je op een
bepaalde zondag wilt doen. Er zijn nog wat
open plaatsen. Het zou fijn zijn als deze ook
weer gevuld kunnen worden.

Op 13 februari is Bram de Vries
jarig en op 17 februari is
Rozanne Tuk jarig. Wij feliciteren
hen beiden en wensen hen Gods
zegen toe in hun nieuwe
levensjaar!

Dank- en gebedspunten
Laten we bidden voor alle zieken in onze gemeente
en voor alle mensen die met zorgen of andere
problemen te maken hebben. Zelf gebedspunten

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

Collecten
Voor de maandelijkse collecte wordt gezocht naar
doelen. Wil je dat er gecollecteerd gaat worden
voor een bepaald doel, geef dit dan door aan één
van de oudsten.

Geen dienst 23 februari
Op 23 februari is het carnaval en alle locaties
die we kunnen gebruiken voor een
samenkomst zijn dan bezet.

Zondag 16 februari 2020 - 10.00 uur
Spreker:
Paul Egberts
Leiding:
Jan
Muziek:
Mirjam en Johan
Welkom:
Hilda
Koffie:
Isa
Crèche:
Peter
Zondagsschool: Marja
Geluid:
Ger
Zaal:

Het Veerjournaal digitaal ontvangen? Meldt het: info@veerlicht.nl
Heb je een bijdrage voor in het Veerjournaal? Neem contact op met Marja Gaakeer via marjagaakeer@gmail.com .
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.

