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

Uitspraak van de maand:
“Vrijheid die Christus geeft!”
Nieuwsbrief 13

- Maart 2016

Nog een maandje en dan is het weer zover. Op 05
mei 2016 hopen we Het Meer van Galilea 2016 weer
te kunnen uitvoeren. Het zijn de laatste
spreekwoordelijke loodjes die weer voor de dag
komen.
IN DEZE NIEUWSBRIEF AANDACHT VOOR
- Bestuurstafel
- Lief en leed
- Tipje van de sluier: Ds. W.J. Bakker
- Kapitein gezocht
BESTUURSTAFEL
Als bestuur en organisatie van dit geweldige
evenement zijn dit de drukste weken. Welke
sprekers?
Welke
band,
koor
of zangers/
zangeressen? Wie helpen er allemaal? Stuk voor
stuk vragen waar we druk mee zijn. Inmiddels zijn er
al een mooi aantal vragen beantwoord. Echter blijkt
uit de coördinator-avond dat de aandacht niet kan
verslappen. De vrijwilligers blijven een cruciale rol
spelen. We hopen ook voor deze editie weer op ruim
voldoende
vrijwilligers
die
helpen
met
alle
voorkomende klussen voor, tijdens en na het
evenement.

Sfeerimpressie Meer van Galilea 2015

LIEF EN LEED
Het Meer van Galilea wordt louter en alleen door vrijwilligers gemaakt, uitgevoerd, georganiseerd, etc. De
saamhorigheid, de samenwerking, samen uit en thuis gevoel, allemaal fijne dingen die bij Het Meer van
Galilea om de hoek komen kijken. Maar deze editie zal toch anders zijn. In de aanloop van deze editie
bereikten ons helaas ook mindere berichten.
Eind vorige jaar overleed Jaap Meerlo op 12 december. In de voorgaande edities was hij degene die als
hoofd coördinator de taak op zich nam om bij het op- en afbouwen het overzicht hield en planning van de
werkzaamheden in goede banen wist te leiden.
Op 3 maart jongstleden overleed Henk Blokzijl. Hij was dè coördinator aan de ‘Paleiskant’. Henk begeleidde
de werkzaamheden aan het Paleis en zorgde ervoor dat het er telkens weer tip top bij stond.
We herinneren Jaap en Henk als zeer betrokken vrijwilligers en wensen familie en nabestaanden veel
sterkte en Gods nabijheid toe
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TIPJE VAN DE SLUIER: DS. W.J. BAKKER

-

spreker tijdens ‘Meer van Galilea 2016’

Mijn naam is Wouter Bakker, ik ben in april 2015 met mijn vrouw en drie
kinderen in Nieuweroord komen wonen om predikant te worden van de
hervormde gemeente te Nieuweroord en Noordscheschut. Daarvoor was ik
bijna vijf jaar predikant in het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland. Onlangs ben ik
uitgenodigd om dit jaar mee te werken aan het Meer van Galilea - waarvoor
dank!
Vorig jaar had ik al mooie verhalen over dit bijzondere initiatief gehoord, al kon ik het toen nog niet
meemaken. Ik zie er naar uit om aan de rand van het water van Schoonhoven te mogen getuigen van
de macht en majesteit van Christus, op zijn kroningsdag. Zoals Jezus ook zei voorafgaande aan zijn
Hemelvaart: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde (Mat. 28:18). Voor ons dus de
opdracht: Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht (Ef.6:10). Bijzonder dat dit jaar
Hemelvaartsdag samen valt met Bevrijdingsdag. Hopelijk mag Bevrijdingsdag 2016 voor velen in het
teken komen te staan van de vrijheid die Christus geeft.
Eenmaal mocht ik in Israël aan de oevers van het échte Meer van Galilea verkeren. Het maakte diepe
indruk, om te lopen langs de zee waaróver hij liep, en te varen over de z ee die hij kalmeerde. En nú
weten wij dat zijn macht nog steeds onder en in ons is, en ongeëvenaard is. Het is mijn gebed en
vertrouwen, dat we dit ook rond het water van Schoonhoven mogen ervaren op 5 mei.
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internet
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www.meervangalilea.nl
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