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NIEUWSBRIEF APRIL 2016
Het Meer van Galilea 2016 - Donderdag 05 Mei 2016

Uitspraak van de maand:
“Vrijheid die Christus geeft!”
Nieuwsbrief 14 - April 2016
Twee weken. Nog slechts twee weken en dan is het
weer zover! Deze editie -de 7e editie- is een
bijzondere editie. Een editie met uitdagingen en het
venijn in de staart. De spreekwoordelijke laatste
loodjes wegen dit keer toch iets zwaarder dan bij de
voorgaande edities
IN DEZE NIEUWSBRIEF AANDACHT VOOR
- Bestuurstafel
- Kledinguitgifte
-Gezocht *bootje(s) *geluidsset(s)
- Tipje van de sluier: Zanggroep Connected
- Band / Koor gezocht
BESTUURSTAFEL
Het bestuur / organisatie van Het Meer van Galilea is
druk doende met de laatste loodjes, de puntjes op de
‘i’ te zetten. Het Meer van Galilea 2016 valt vroeg dit
jaar en valt op 5 mei. Het blijkt een goede combinatie
te zijn voor een uitdaging. We hebben nog een
aantal losse eindjes en de tijd begint gevoelsmatig
toch wel te dringen. Echter hebben we er alle
vertrouwen in dat de puzzelstukjes van dit bijzondere
evenement met hulp van Hem weer op de juiste
plaats vallen.

Sfeerimpressie Meer van Galilea 2015

KLEDINGUITGIFTE
Zoals te doen gebruikelijk, zullen ook tijdens deze editie de figuranten, vrijwilligers, muzikanten en sprekers
weer in kledij vertonen zoals ten tijde van Jezus verblijf op aarde werd gedragen. Deze kleding werd en
wordt in de aanloop van elke editie door de naaigroep gemaakt en onderhouden. De kleding wordt
voorafgaand aan Het Meer van Galilea uitgereikt aan de deelnemers. De uitgifte voor deze editie is:

AANSTAANDE VRIJDAG 22 APRIL 2016 van 15:00 tot 17.00 en 18:00 tot 20.00
In het Jeugdcentrum aan het Hoekje 51 te Hollandscheveld kan de kleding opgehaald worden.
GEZOCHT *** GEZOCHT *** GEZOCHT *** GEZOCHT *** GEZOCHT *** GEZOCHT *** GEZOCHT

Bootje(s) waar een ‘fluister motor’ aan gehangen kan worden.

Geluidssets om sprekers uit te versterken.
Uw reactie graag op: secretariaat.mvg@live.nl

De stichting

Stichting Burning Heart

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

De Bolster 52

(De stichting ‘Burning Heart’ is opgericht in 2009 door enkele inwoners uit Hollandscheveld).

7913 RL Hollandscheveld
Rekeningnummer 13.31.81.715
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TIPJE VAN DE SLUIER: ZANGGROEP CONNECTED

- ZANGGROEP ‘Meer van Galilea 2016’

Wij bestaan op dit moment uit 30 enthousiaste leden die graag op een vlotte, aansprekende manier over God willen
zingen.Tijdens het meer van Galilea zingen wij in een iets kleinere bezetting, maar niet minder enthousiast, voor u!
Wij komen uit Sint Jansklooster en omgeving en staan onder muzikale begeleiding van Rosalie van der Linde. Ons
repertoire bestaat voor het grootste gedeelte uit Opwekkingsliederen maar we zingen ook Praiseliederen van
bijvoorbeeld Sela, Schrijvers voor gerechtigheid of Marcel en Lydia Zimmer. Eén ding staat centraal: God. We
zingen over en vóór God!
Kijk maar eens op onze website www.zanggroepconnected.nl
Toen we gevraagd werden om mee te doen aan dit evenement, hebben we ook geen moment getwijfeld, en
hebben direct stappen ondernomen om onze medewerking aan dit bijzondere gebeuren te realiseren.
Wij hopen dat wij samen met u een onvergetelijke ‘Meer van Galilea’ mogen beleven.

Het Meer van Galiea 2016 informatie?
internet

www.meervangalilea.nl

facebook www.facebook.com/hetmeervangalilea

De stichting

Stichting Burning Heart

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

De Bolster 52

(De stichting ‘Burning Heart’ is opgericht in 2009 door enkele inwoners uit Hollandscheveld).

7913 RL Hollandscheveld
Rekeningnummer 13.31.81.715

