’t Veerjournaal

Zondag 30 augustus 2020

Van harte welkom in deze samenkomst!

Fijn, dat je onze gast bent. Ons verlangen is, dat je bij de kennismaking met ’t Veerlicht
ook de liefde van God zult ervaren. 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. Wil je meer weten, spreek dan gewoon
even iemand aan.

Zondag 30 augustus - 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Peter van Genderen
Jan
Maarten & Ruben

Verjaardagen

Tussen vandaag (zondag) en afgelopen 15 maart
waren veel mensen jarig die niet genoemd konden
worden. Als het goed is hebben zij wel een
felicitatiekaart ontvangen. We feliciteren ze alsnog
en wensen hen Gods zegen toe in hun nieuwe
levensjaar. Voor de komende twee
weken feliciteren we Ronja Hovers
(31-8), Lianne Paulides (1-9) en
Peter Schouten (5-9). Allemaal
hartelijk gefeliciteerd!

Collecten

De laatste zondag van de maand wordt altijd
gecollecteerd voor een speciaal doel. Deze keer is
dat de VakantieBijbelClub 2020 in Raamsdonksveer.
Op woensdag 21 oktober zijn alle kinderen welkom
in de Emmakerk. De VBC wordt georganisserd in
samenwerking met de PKN in Raamsdonksveer.

Dank- en gebedspunten

Laten we bidden voor alle dingen om ons heen
die momenteel in de wereld en in onze gemeente
plaatsvinden. Voor alle mensen die met ziekte,
zorgen of andere problemen te maken hebben.
Laten we dankbaar zijn voor deze dag die een start
is van de nog te houden diensten in 2020. Bid voor
‘t Veerlicht.
Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Meld het
dan tijdig aan de samenkomstleider.

Nieuwe locatie

‘t Veerlicht is verhuisd naar Raamsdonk!
Al enkele zondagen zijn de samenkomsten
gehouden in het Ontmoetingscentrum.
De nog komende diensten in 2020 zullen ook hier
worden gehouden, kijk op de site voor data en
sprekers.

Rooster

Tot het einde van het jaar zijn er nog negen
samenkomsten gepland. De taken hiervoor zijn nog
niet verdeeld en ingevuld. Hierbij het verzoek om
dit op korte termijn te doen, op papier of online.
Online is het rooster hier te vinden.

Opslag

In de garage bij Ger en Carolien staan nu alle
spullen opgeslagen die in De Schelf stonden. Dit is
een tijdelijke oplossing voor de korte termijn. Weet
iemand een andere locatie waar we deze spullen
kwijt kunnen, laat het hen dan even weten.

Zondag 13 september - 10.00 uur
Spreker:
Eric Brinkman
Leiding:
nog niet bekend
Invulling van de overige activiteiten is nog niet
bekend (zie ook onder het kopje ‘rooster’.

Het Veerjournaal digitaal ontvangen? Meldt het via info@veerlicht.nl
Voor de onkosten van de gemeente is geen collecte, een vrijwillige bijdrage daarvoor kun je overmaken.
Bankrekening: NL36 RABO 0128 0593 89 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente ‘t Veerlicht, Raamsdonksveer

