Nieuwsbrief Werkgroep “Beeld en Geluid’
29-12-2018

Beste gemeenteleden,
Heel hartelijk dank voor alle positieve reacties op de acties van de afgelopen maanden
voor 'Beeld en Geluid'!
Geweldig om zo de verbondenheid als gemeente te ervaren!
Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over de grote actie op 1 en 2 februari ‘De
24-UURS-MARATHON’.

24-uurs-marathon 'Beeld en Geluid'

Van vrijdag 1 februari om 16:00 uur t/m zaterdag 2 februari om 16:00 uur in de
Sionskerk/Ark.
Er is een gevarieerd programma met activiteiten voor de gehele gemeente voor alle leeftijden. We
willen u/jij alvast een inkijkje geven in het programma:
•
De ark en de kerk zijn 24 uur open van vrijdag 16:00 uur tot zaterdag 16:00 uur.
•
Er kunnen doorlopend drankjes en hapjes worden gekocht.
•
Heb je muzikaal talent? Er is doorlopend de mogelijkheid om je talent te laten horen.
•
Op vrijdag starten we met een activiteit voor ouderen, aansluitend een maaltijd voor de hele gemeente.
•
Sing-in o.l.v. SOL. Iedereen mag meezingen.
•
Om 20 uur de eerste talentenveiling.
•
Projectkoor voor de hele gemeente.
•
Vanaf 21:00 uur een ladies-night!
•
Vanaf ongeveer 23:00 uur een mannenavond!
•
De Sionskerk beweegt! Vanaf zaterdagochtend 8:00 uur.
•
Daarnaast nog vele activiteiten zoals; musical door de zondagsschool, muziekinstrumenten maken voor
kinderen, orgeluur door de organisten, bijbelstudie door Ds. Weerd en een geweldige muziek-bingo!
Elk onderdeel wordt voorbereid en uitgevoerd door gemeenteleden en/of verenigingen en clubs.
We zijn erg dankbaar voor deze grote betrokkenheid en inzet.
In januari zult u een compleet programmaboekje ontvangen.

Projectkoor

Zing jij graag? Doe dan mee met het projectkoor o.l.v. Edwin van Dijk tijdens de muziekmarathon.
We willen 3 keer repeteren op vrijdag 25 januari van 18:45 uur tot 20:15 uur, vrijdag 1 februari van 19:30 uur tot
21:00 uur en zaterdag 2 februari van 18:45 uur tot 20:15 uur. In de morgendienst van 3 februari zullen we dan de
ingestudeerde liederen zingen.
Iedereen kan meedoen, koorervaring is niet vereist. We willen samen zingen en God groot maken.
Iedereen vanaf 13 jaar is welkom! Doe mee, we zoeken vrouwen en mannen, jong en oud.
We zingen eigentijdse, christelijke liederen. Geef je op voor 15 januari 2019 door een email te sturen naar
beeldengeluid@hervormdpapendrecht.nl.
Vermeld je naam, adres en stemsoort. Je ontvangt dan bladmuziek en een email met muziek van jouw partij.

Verkoopacties

De 2e notenverkoopactie was weer een groot succes
De komende actie in januari wordt een keer geen notenactie maar een muzikale worst-actie. Informatie volgt in
januari.

Stand van zaken: financiën 15-12-2018

Op 15-12-2018 is de stand van totale inkomsten 'Beeld en Geluid': € 4.297,00.
Hierbij zitten ook de extra inkomsten van de collecte bij de deur. De
meeropbrengst van deze collecte is tot en met 31 december 2018 voor 'Beeld en
Geluid'.
Giften zijn ook nog steeds hartelijk welkom. U kunt dit, ook na 01-01-2019,
overmaken op bankrekeningnummer: NL66 RABO 0373 703104 t.n.v. CvK
Hervormde Gemeente, met vermelding ‘Beeld en Geluid’.

Talentenboek-Veiling

De eerste aanmeldingen van talenten zijn al binnen. Zoals koken voor groepje, excursie Veluwe, beschikbaar stellen
van schilderij voor verkoop etc. We horen echter ook dat het nog niet voor iedereen duidelijk is wat de mogelijkheden
zijn. Daarom hieronder nog een keer de beschrijving.
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen of tips neem dan contact met ons op!
Het contactadres is : beeldengeluid@hervormdpapendrecht.nl

Alvast hartelijk dank namens de werkgroep 'Beeld en Geluid':
Marjan Bongers, Gerrita Jouwsma, Andrea van Dalen, Johan Borsje, Evelyne Verhoeven en Martin Balfoort

Talentenboek Sionskerk
In onze gemeente van de Sionskerk is heel veel talent aanwezig.
We willen vragen uw/jouw talent in te zetten om geld bij elkaar te brengen voor 'Beeld en
Geluid'.
Hoe willen we dat gaan doen? We gaan een boek vullen met al jullie talenten, een
talentenboek.
Het talentenboek wordt een hele verzameling met allemaal leuke en handige talenten zoals
bijvoorbeeld bakken, schilderen, auto wassen etc.
Het kunnen eenmalige dingen zijn of talenten die meerdere malen kunnen worden gebruikt.
Wat kunnen we dan met een talentenboek?
Andere gemeenteleden kunnen uw/jouw talent kopen of er een bod op doen.
We starten hiermee met de veiling op vrijdagavond 1 februari tijdens de 24-uurs-marathon.
Het principe van een talentenboek is heel erg simpel!
Je biedt jouw talent gratis aan om in het talentenboek te plaatsen.
Iemand anders kan dit talent kopen. De ‘koper’ betaald en dit geld is voor het goede doel.
Verder kunnen mensen ook een verzoek doen voor een talent. Bijvoorbeeld je zoekt iemand die je deur komt verven
of je kinderfeestje organiseert of een taart bakt. Dit kan ook via beeldengeluid@hervormdpapendrecht.nl.
Een aantal talenten zal geveild worden op vrijdagavond 1 februari of zaterdagmorgen 2 februari. Waarbij wij, als
werkgroep, hopen dat er flink geboden gaat worden op de talenten en we zo een hoge opbrengst zullen hebben voor
'Beeld en Geluid'.
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Dus onze vraag aan iedereen van onze gemeente is: 'Waar ben je goed in of wat doe je graag'?
Lever jouw talent in!!
Hieronder een aantal suggesties/mogelijke voorbeelden:
U/jij bent erg goed in het maken van gezonde en lekkere kindertraktatie! De kosten hiervoor zijn x (de inkoop gaat
van dit bedrag af en de netto-opbrengst is voor het goede doel.)
U/jij komt helpen bij kinderfeestjes of je organiseert een kinderfeestje.
U/jij hebt een aanhanger en rijbewijs en je helpt graag mensen om bijv. grofvuil of grof tuinafval bij de stort te
brengen. De opbrengst is voor het goede doel en afhankelijk van de hoeveelheid ritjes en de tijd die het in beslag
neemt om het op te laden.
U/jij past graag op kleine kinderen en je wilt dit aanbieden aan ouders met kinderen om ze de gelegenheid te bieden
een keer samen wat leuks te gaan doen. De kosten zijn x per avond/uur de opbrengst is voor het goede doel.
U/jij kookt graag en wil een diner koken op locatie of bij je thuis en dit eenmalig laten veilen.
U/jij schildert graag schilderijen en verloot een schilderij van een onderwerp wat de hoogste bieder aandraagt.
De voorbeelden zijn duidelijk, lijkt ons, hieronder nog meer korte suggesties:
Tuinieren
Boodschappen doen
Workshop van b.v. stippen, fotograferen, koken, bloemschikken, barbecueën, technisch lego bouwen, kunst
schilderen, websites bouwen, breien, haken, etc.
Ramen zemen, auto wassen, plafond witten, klussen, schilderen (kozijnen, deuren etc.).
ICT-hulp aan mensen die er zelf niet uitkomen om bijv. de computer te beveiligen of in te stellen.
Met een aantal mensen taart/ cup cakes bakken op bestelling.
Rondleiding door een bedrijf of gebied denk aan een natuurkenner door de Biesbosch/natuurgebied.
Proeverij van x.
Avond met muziek, spelletjes, film, games of iets dergelijks.
Sport- of spel-clinic.
En nog veel meer...
Heb jij een talent maar weet je niet hoe je daar iets leuks van kan maken? Mail ons dan en dan kunnen wij
meedenken om iets moois te verzinnen.
Wil u uw talent aanbieden of bent u zoek naar een talent? Stuur dan een mail met daarin het talent met een
duidelijke omschrijving (evt. aangevuld met foto’s) naar beeldengeluid@hervormdpapendrecht.nl.
Inleveren bij een van de werkgroep-leden of in de doos in de hal van de kerk mag uiteraard ook.

