‘t Veerjournaal

zondag 1 maart 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 1 maart 2020 - 10.00 uur
Spreker:
Wim Evers
Leiding:
Carolien
Muziek:
Maarten en Ruben
Welkom:
Marja
Koffie:
Isa
Crèche:
Caroline de Vries
Zondagsschool: Hilda
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

Vandaag, op 1 maart, zijn Jiska van de Heuvel en
Sven van Someren jarig! Op 2 maart is Jan Straver
jarig. We wensen hen allemaal een fijne
verjaardag en Gods zegen in hun nieuwe
levensjaar!

Dank- en gebedspunten
Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik
zondag een gebedskaartje op de tafel bij de ingang
of meld het aan de samenkomstleider.
Ga je mee op reis naar de Filipijnen?
Zoals enige tijd geleden al tijdens de
zondagochtenddienst verteld, zijn we van plan om
deze zomer met een groep van 10-20 personen
voor 3 weken naar Cebu (Filipijnen) te gaan om
daar mee te helpen met de bouw van een
warehouse en training center. Dit zal plaatsvinden
in de periode juli-augustus. We gaan twee weken
onze handen laten wapperen en ook wat zien van
de levensomstandigheden van de lokale bevolking
en daarnaast een week naar een prachtig eiland
met hagelwitte, zonovergoten stranden om lekker
vakantie te hebben. Al met al een prachtige
combinatie van zendingsmissie en vakantie en
een unieke ervaring om dit land te leren kennen.
Heb je zin om mee te gaan? Neem dan gauw
contact met mij op en ik vertel je er graag meer
over. Hartelijke groet, Wim Evers
(wim.evers@gmail.com; 0654222204)

Crèche/kindernevendienst:
We zijn blij dat we een beperkt aantal mensen
hebben gevonden die proberen om wekelijks het
rooster voor crèche en kindernevendienst rond te
krijgen. Nieuwe aanwas is nog altijd welkom!!
Wanneer je mee draait in het rooster en een keer
niet kunt of ziek bent probeer dit dan in eerst
instantie zelf op te lossen door met iemand te
wisselen. Kom je er niet uit of heb je gewisseld
met iemand laat dit dan altijd ook even weten
aan Petra Paulides en Caroline de Vries. (wij zijn
aanspreekpunt voor crèche en kindernevendienst)
Alvast bedankt!

Collecte Open Doors
Omdat er 23 februari geen collecte kon worden
gehouden is deze verplaatst naar vandaag. Het
doel is hulp van Open Doors aan christenen in
Noord-Syrië.De situatie in Noord-Syrië
verslechtert in rap tempo door de inval van het
Turkse leger: huizen zijn verwoest en mensen
slaan massaal op de vlucht. Op dit moment wordt
geschat dat 40.000 à 50.000 christenen direct te
maken krijgen met het conflict. Open Doors en
lokale partners zijn op dit moment hard aan het
werk in het gebied en verlenen noodhulp en
dragen zorg voor mensen die slachtoffer zijn
geworden van het geweld.Help mee en steun
Open Doors hierin met uw gift.

GAiN winkel in Raamsdonksveer
De meeste mensen hebben een mail gekregen
over de plannen van Anneke Bosman voor het
starten van een GAiN-winkel in Raamsdonksveer.
Er worden vrijwilligers gezocht om in deze winkel
te werken, minimaal 3,5 uur per week. Heb je
interesse, neem dan contact op met Anneke of
Ger.

Zondag 8 maart 2020 - 10.00 uur
Spreker:
Leo van den Heuvel
Leiding:
Leo
Muziek:
Eva van de Laar en Ruben
Welkom:
Colleen
Koffie:
Colleen en Rien
Crèche:
Mirjam
Zondagsschool: Caroline de Vries

Het Veerjournaal digitaal ontvangen? Meldt het: info@veerlicht.nl Heb je een bijdrage voor in het Veerjournaal? Neem contact op met Marja Gaakeer via
mjgaakeer@gmail.com .Bankrekening: NL36 RABO 0128 0593 89 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente ’t Veerlicht, Raamsdonksveer.Voor de onkosten van de
emeente is geen collecte, een vrijwillige bijdrage daarvoor kun je overmaken naar de bankrekening of in de onkostenbus op de tafel in de koffiecorner doen.

