‘t Veerjournaal

zondag 8 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 8 maart 2020 - 10.00 uur
Viering van het Heilig Avondmaal
Spreker:
Leo van de Heuvel
Leiding:
Leo
Muziek:
Eva v/d Laar en Ruben
Welkom:
Colleen
Koffie:
Colleen en Rien
Crèche:
Hilda
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.

Gebed gevraagd voor Femke, de
kleindochter van Frans en Anke.
Door een afwijking aan haar gehemelte heeft Femke
moeite met ademhalen. Ze is hiervoor recent
behandeld maar helaas zonder beoogd resultaat. 's
Nachts heeft ze moeite om voldoende zuurstof binnen
te krijgen. Hierdoor moet er voortdurend toezicht zijn
en de nachten zijn erg zwaar voor Femke en haar
ouders. Helaas is er momenteel geen plekje op een
intensive care afdeling van een ziekenhuis. Om die
reden is ze naar huis gestuurd. Volgens oma Anke
gaat het overdag redelijk maar is er veel zorg om de
nachten. Femke is de laatste weken niet gegroeid, ze
is erg moe en slaapt veel. Kortom, er is veel zorg om
dit kleine meisje. Zou u willen bidden voor genezing en
voor kracht voor de (groot-) ouders?

Dank- en gebedspunten
Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Gebruik
zondag een gebedskaartje op de tafel bij de ingang
of meld het aan de samenkomstleider.
Collecte Open Doors
Zondag 1 maart is er gecollecteerd voor Open Doors,
ten behoeve van hulp aan christenen in Syrië. Er is een
bedrag van €162,- opgehaald. Iedereen hartelijk dank
voor je bijdrage.
Deze zondag is Nationale Vrouwendag. Via deze link kun
je een artikel lezen van Christelijk Nieuws over een
onderzoek van Open Doors over de onderdrukking van
vrouwen.

https://visie.eo.nl/artikel/2020/03/christelijkevrouwen-vaak-bestraft-met-seksueel-geweld
Financien
Op korte termijn (voor eind maart) zijn we nog
op zoek naar 2 personen voor
een kascommissie. Wie wil dit op
zich nemen? Meld je hiervoor aan bij Marja.

Zondag 15 maart 2020 - 10.00 uur
Spreker:
Eric Brinkman
Leiding:
Carolien
Muziek:
Maarten en Ruben
Welkom:
Marja
Koffie:
Marja en Ruben
Crèche:
Peter
Zondagsschool: Petra

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 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.

