
 

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. 

 

 

NIEUWSBRIEF  FEBRUARI 2016 

Uitspraak van de maand: 

“Vrijwilligers?  Onbetaalbaar!” 

Nieuwsbrief 12   -   Februari 2016 

Nog een maandje of drie en dan is het weer zover. 
Op 05 mei 2016 zal ‘plan Schoonhoven’ weer het 
decor zijn voor Het Meer van Galilea. Het bestuur is 
alweer druk doende met de organisatie van het 
avondvullende evenement. 

 

 

- Bestuurstafel 

- Vrijwilligers. Dank u wel! 

- Gezocht!  Verzamelen maar. 

 

 

In de afgelopen weken is het bestuur 
vanzelfsprekend enkele keren bij elkaar geweest om 
de lopende zaken te bespreken. De sponsoring van  
het evenement is een aandachtspunt, evenals 
voorgaande jaren. Deze sponsoring bestaat -naast 
de financiële sponsoring- onder andere uit 
beschikbaar stellen van materiaal, decorstukken, 
dieren en etenswaar etc. Elk jaar is het een uitdaging 
en telkens is het resultaat weer onverwacht. Ook dit 
jaar weer?  Daarnaast zijn er uiteraard nog vele 
uitdagingen die in de komende tijd eveneens onder 
de aandacht komen. 

 

 

 

 

 

 

Samen met Gods hulp mogen we elk jaar weer Het Meer van Galilea ‘maken’. Tijdens alle edities van Het 

Meer van Galilea zijn de vrijwilligers een onlosmakelijke schakel die het mogelijk maakt en maakte om het 

evenement te laten plaatsvinden. Zonder de vrijwilligers is de uitvoering van Het Meer van Galilea niet 

mogelijk, laat staan dat de toegang gratis zou kunnen zijn! Nee; als bestuur/organisatie zijn we enorm blij 

met elke vrijwilliger die wil mee helpen of zijn/haar steentje wil bijdragen. DANK!  Ook voor de komende 

editie zijn er weer vele vrijwilligers nodig om Het Meer van Galilea weer uit te kunnen voeren. Mogen we ook 

dit jaar op u rekenen? Meld u aan:  secretariaat.mvg@live.nl  

 

 

Elk jaar brengt het vuur van de fakkels weer de nodige sfeer op het water De afgelopen jaren kwam het ook 
net even te vaak voor dat de fakkels vroegtijdig uit gingen. Beetje jammer. Dit jaar willen we het graag over 
een andere boeg gooien en op een andere manier fakkels maken. We zijn hiervoor lege blikken (ca. 1ltr) 
nodig. Dit kunnen bijvoorbeeld soep of conserven blikken zijn. Mocht je blikken hebben, laat het ons weten 
of breng ze bij gelegenheid even langs bij Marja of Bert-Jan.  Bij voorbaat dank!  

 

Sfeerimpressie  Meer van Galilea 2015 

 

 Het Meer van Galilea 2016 -  Donderdag 05 Mei 2016 

 

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  

IN DEZE NIEUWSBRIEF AANDACHT VOOR 

 

VRIJWILLIGERS    DANK U WEL VOOR DE INZET !  HELPT U OOK DIT JAAR?  

BESTUURSTAFEL 

GEZOCHT   LEGE BLIKKEN (1LTR BLIKKEN) 

mailto:secretariaat.mvg@live.nl

