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NIEUWSBRIEF MEI 2017
Het Meer van Galilea 2017 - Donderdag 25 Mei 2017

Uitspraak van de maand:
“Kom! We doen het samen!”
Nieuwsbrief 17 - Mei 2017
Druk met het aftellen? Het is nog een week of drie en
e
dan is het weer zover! De 8 editie ‘Het Meer van
Galilea’. Er moet nog wel het één en ander
gebeuren, maar met wat Hulp en hulp hopen we
weer op een succesvolle avond.
IN DEZE NIEUWSBRIEF AANDACHT VOOR
- Stand van zaken
- Een tipje van de sluier
- Overtollig gereedschap? Komt mooi uit! *Gezocht*
STAND VAN ZAKEN
In de aanloop naar ‘Het Meer van Galilea 2017’ is
het weer flink aanpoten om weer de nodige
hulptroepen te mobiliseren. Dit jaar lijkt het een ware
uitdaging te worden…. Waar we in voorgaande jaren
al redelijk van tevoren een inschatting en planning
konden maken, merken we nu nog wel wat gaatjes
op in de planning. Of de planning dicht komt? We
gaan het zien, maar uw of jouw hulp is van harte
welkom en zien we graag tegemoet!
Meld u aan, dan kunnen we de gaatjes in de
planning dichten.
Sfeerimpressie Meer van Galilea 2016

EEN TIPJE VAN DE SLUIER…
Tijdens het evenement ‘Het Meer van Galilea’ zijn er diverse sprekers, muzikanten, spelers, etc. te horen en
te zien. Wie dat zijn is altijd weer een verrassing voor de bezoekers. De “abonnees” van de Nieuwsbrief
krijgen echter een exclusief kijkje in de keuken door het “Tipje van de sluier…” waarin we een spreker,
muzikant, band of deelnemer aan u voorstellen! Deze keer een spreker die we mogen voorstellen:
Zijn naam is Paul van Engen. Op 22 maart 2017 is hij 70 jaar geworden. Naast levenspartner, vader van
twee kinderen, is hij tevens trotse grootvader van twee kleindochters!
Hij is geboren in Delft en na het doorlopen van school / opleiding aansluitend een H.B.O.-opleiding gevolgd
in Den Haag. Na eerst te hebben gewerkt in het bedrijfsleven, is hij later het beroepsonderwijs in gegaan om
MANAGEMENT EN ORGANISATIE te onderwijzen. Later heeft hij zich meer toegelegd op het zogenaamde
Spirituele Management ( mindfulness, meditatie op de werkvloer,
ethiek, creatief denken, verstilling etc. etc.).
Spreken in het openbaar is zijn grote passie. Als buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand in verschillende gemeenten
sluit hij ook huwelijken. Geregeld geeft hij lezingen voor
uiteenlopende groepen en af en toe gaat hij als lekenprediker
voor in een kerkdienst.
In de zomer van 2016 verscheen van zijn hand het boek
’49 hoopgevende woorden’. De 2e druk hiervan is in november
van datzelfde jaar uitgekomen. Het thema HOOP heeft in de loop
van de tijd zijn bijzondere aandacht gekregen.
foto: Stellingwerf.nl - Piet Bosma
De stichting

Stichting Burning Heart

‘Het meer van Galilea’ is een initiatief vanuit de stichting ‘Burning Heart’

De Bolster 52

Tijdens het evenement varen er enkele bootjes op de plas en hiervoor
zijn we
7913 RL Hollandscheveld
op zoek naar Stuurlui. De beste staan altijd aan wal, maar als u/jij de overstap
Rekeningnummer 13.31.81.715
naar een bootje wilt maken? Het kan nu!
Meld u aan op onderstaand emailadres of onze website / facebook
E: secretariaat.mvg@gmail.com W: www.meervangalilea.nl F: www.facebook.com/hetmeervangalilea

(De stichting ‘Burning Heart’ is opgericht in 2009 door enkele inwoners uit Hollandscheveld).
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Hebt u/jij gereedschap zoals een schep, (blad)hark, kruiwagen, hamer, schroevendraaier(s),
accuboormachine, etc. welke u niet meer gebruikt of overtollig is? Dan houden we ons zelf
warm aanbevolen als goed doel! We zien uw mail of telefoontje graag tegemoet.
secretariaat.mvg@gmail.com of 0528-23 10 11 (Bert-Jan)

Kunt u/jij op één van onderstaande dagen of dagdelen?
Of misschien wel op alle dagen?
Bel even met Heidi de Jonge: 0528-23 10 11
Dinsdagavond 23 mei 2017
Woensdag 24 mei 2017
Donderdag 25 mei 2017

Vrijdag 26 mei 2017

Verkopers op de kraampjes gevraagd:
Kunt u/jij tijdens het evenement een uurtje achter een kraampje staan voor de verkoop van
pannenkoeken of andere etenswaar?
Bel even met Heidi de Jonge: 0528-23 10 11

Tijdens het evenement varen er enkele bootjes op de plas en hiervoor zijn we
op zoek naar Stuurlui. De beste staan altijd aan wal, maar als u/jij de overstap
naar een bootje wilt maken? Het kan nu!
Meld u aan op onderstaand emailadres of onze website / facebook
E: secretariaat.mvg@gmail.com W: www.meervangalilea.nl F: www.facebook.com/hetmeervangalilea
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