NIEUWSBRIEF
Ons jaarthema is:
Anders dan Anders.
Je kunt kiezen om anders te zijn.
Je kunt kiezen tussen
donker en licht.
Als je christen bent, dan zie je dat,
je dient eerlijk te zijn.
Je leeft in licht,
omdat God licht is.
Van Hem leren we liefde
en Hij vraagt ons die liefde door te geven.

Als christen leef je niet in het donker.
In een wereld van haat, ruzie en egoïsme.
Want daarmee eer je God niet.
Integendeel, daarmee doe je Hem pijn,
als je dat doet, ben je een leugenaar.
Een christen lijkt op Jezus Christus,
door Zijn bloed ben je schoongewassen,
al het verkeerde is je vergeven,
daarom wil je ook leven tot Zijn eer.
Toch blijven er verkeerde dingen,
elke keer gebeuren ze weer.
Hopelijk is het van binnen anders,
en heb je er last van, berouw.
Dan belijd jij je zonden tegenover God.
God vergeeft,
daar mag je zeker van zijn.

God vraagt ons om eerlijk christen te zijn,
die erenaam draag je niet zomaar,
daar gaf Jezus Zijn leven voor!
Wees geen schijnchristen,
maar een christen, door wie Gods liefde schijnt!

UW HU LP IS NODIG
De 2 deelnemende koren voor komende winter mochten vorig jaar hun jubileum vieren.
Ook voor Zingen in de Zomer is 2010 een jubileumjaar. Wij hopen dan 35 jaar te bestaan.
Maar om dit werk te mogen blijven doen
hebben wij uw hulp nodig. Wij willen u vragen bijgevoegde acceptgirokaart in te vullen
en ons te helpen om dit werk door te mogen
zetten. Zonder giften, gebed en steun zou
Zingen in de Zomer niet kunnen bestaan!

Voor meer informatie over
Zingen in de Zomer kunt u kijken op

w w w. z i n g e n i n d e z o m e r. n l
Voor vragen kunt u bellen met:
Ellis Keuter
Tel: 0527-684470
Maria Hoekstra
Tel: 0527-684555
Diny van Klaveren
Tel: 0527-615672
Linda Bakker
Tel: 0527-683965
Jan Gerssen
Tel: 0527-682955

Ontwerp voorzijde: Evert Barends

Zingen in de Winter

Woensdagavond 9 december 2009

aanvang samenzang 19.30 uur

Bethelkerk Urk

Een primeur bij Zingen in de Winter!!!

Presentatie van de kerst CD

“De Urker Zangers”
Gesproken woord: Ds. K. Van der Sloot

De Urker Zangers zullen voor het eerst hun
nieuwe kerst cd vol mooie liederen presenteren. Dit koor bestaat meer dan 40 jaar en
heeft dit jaar hun medewerking verleend bij
EO Zingt- Speciaal. Jacob Schenk hanteert de
dirigeerstok en Rienk
Bakker is de vaste begeleider van dit mannenkoor.
Heel bijzonder is de
begeleiding op de
mandoline door
Benny Ludemann.

Wat zou jij doen?

Wat zou jij geven als je in de
stal van Bethlehem geknield lag voor Jezus?
Ik zou mijn mobieltje geven
antwoordde een man. “O ja
meen je dat?” Wat moet hij
daarmee, werd er geantwoord.

“Kan Hij me bellen
als Hij me kwijt is!”
Met Kerst vieren we
dat God zijn hemel
verliet om heel dicht
bij mensen te zijn.
Wie we ook zijn en
waar we ook zitten. In het Kind van Bethlehem is God ons heel nabij. Maar om God te
vinden, aan te spreken hebben we geen mobiel nodig. Hij is er altijd en overal als wij zelf
maar bereikbaar zijn. Zet je hart open voor
God, voor Jezus, Hij is heel dicht bij, Hij kwam
zelfs op de aarde. God zoekt contact. Maar
voor contact hebben zijn er 2 nodig.

Christelijk Vocaal Ensemble
“De Hofstad Zangers”

Ook zij zullen hun medewerking verlenen op
deze avond. De geschiedenis van deze zangers gaat terug naar 1978. Er werd toen een
dubbel mannenkwartet gevormd en een aantal jaren later werd dit uitgebreid naar 13 personen. De basis van het repetoire wordt
gevormd door negrospirituals. Daarnaast is
hun muziekprogramma een doorsnede uit de
schat van geestelijke liederen en kerkmuziek
door de eeuwen heen.
Liederen met een boodschap, die overwegend a capella worden gezongen. De dirigent
is Sabine Woltier-van de Zande.

Als u deze winter wordt overvallen door een sombere bui,
en u kijkt naar de kale bomen
bedenkt dan dat er onder de
grond met Gods hulp hard
wordt gewerkt aan het
nieuwe leven dat in het
voorjaar weer ontspruit.

