’t Veerjournaal

Zondag 25 oktober 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 25 oktober - 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Bert de Ruiter
Carolien
Maarten

Verjaardagen

Voor de komende week feliciteren we Naomi
Niyongere (26-10) en Guus de Vries (28-10). Allebei
hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen gewenst voor
het nieuwe levensjaar!

Collecte

Deze laatste zondag van de maand wordt er
(digitaal) gecollecteerd voor Grace Village in
Ethiopië. Meer info hierover is te vinden op de site:
bridgetolight.nl. Wil je financieel bijdragen, maak
dan een bedrag over op het rek.nr. van ‘t Veerlicht,
met vermelding van ‘collecte Grace Village’. Bij
voorbaat dank.

We willen daarbij Gods leiding zoeken.
Daarom houden we een gebedsweek vanaf zondag
1 november tot zondag 8 november. We kunnen
niet met een groep samenkomen maar we vragen
ieder persoonlijk iedere dag te bidden voor Gods
leiding bij de beslissing aangaande de weg die we
als gemeente moeten gaan.

Dank- en gebedspunten

Laten we bidden voor alle dingen om ons heen
die momenteel in de wereld en in onze gemeente
plaatsvinden.
Zelf gebedspunten aandragen? Dat kan. Meld het
dan tijdig aan de samenkomstleider.

Corona

Naast de bekende maatregelen zijn de volgende
punten nog toegevoegd:
• Het is ons dringend advies om in het gebouw een
mondkapje te dragen, zittend op de stoelen mag
het mondkapje af.
• Voor de samenkomsten wordt een maximum
van 30 deelnemers (volwassenen) gehanteerd,
exclusief de dienstleiding en ondersteuning (max 5
personen)
• Koffie kan tot nader order helaas niet meer
aangeboden worden binnen het gebouw. Mocht het
weer het toelaten kan dat evt. wel buiten voor de
deur.

Gemeenteavond en gebedsweek
Op dinsdag 24 november willen we om
20.00 uur met elkaar samenkomen in het
Ontmoetingscentrum om te evalueren en te
bespreken hoe we verder gaan vanaf 2021.

Zondag 1 november - 10.00 uur
Spreker:
Leiding:
Muziek:

Jaap Noorlander
Jan
Eva en Peter

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

