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Nieuwsbrief 
Nummer 17/01 uitgegeven door het comité HUT 

GIM 65 

 

Voorwoord 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief met nieuws 

over de viering 65 jaar GIM. 

 

 

 
 

 

Viering 65 jaar GIM 25 november 2017 
Dit jaar hoopt de GIM haar 65-jarig bestaan te 

vieren. Het programma voor deze viering ziet 

er in grote lijnen als volgt uit:09.00 uur 

ontvangst; 11.00 uur aanvang Dankdienst en ± 
17.00 uur sluiting. 

De dankdienst en alle verdere festiviteiten 

zullen gehouden worden in de Bethelkerk de 
Bolder 75 te Drachten. 

 

Thema 65 jaar GIM  
Met dank aan de Allerhoogste God blikken we 

terug en vooruit. Het thema voor de viering 
van 65 jaar GIM is  

 

“Kracht in zwakheid schept vreugde” 

naar2 Korintiërs 12 : 9, 10 
 

We hebben het thema geïllustreerd in het logo: 

een Bijbel in de handen van oudere mensen of 
kinderen. 

 

De eerste generatie heeft in hun leven deze 
Bijbeltekst ervaren en ons dit thema 

voorgeleefd. 

Danken, prijzen en lofzeggen. 
We beginnen met een Dankdienst. In deze 

Dienst zullen koren / gospelgroepen  / 

sulingorkest van verschillende generaties God 

danken en Zijn Naam loven en prijzen. 
 

Ook willen we als organisatie tijdens deze  

Viering  inhoud geven aan Efeziers 3 : 21:” 
aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in 

Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle 

eeuwigheid, Amen.” 
 

In het middagprogramma is er volop ruimte 

voor zang en muzikale intermezzo’s.  

 

Genieten van een feestmaal. 
Na het ochtendprogramma is er gelegenheid 
om een maaltijd te nuttigen. 

De gemeente Nijverdal zal de maaltijd 

verzorgen tegen een schappelijke prijs. 

 

Zegeningen ontvangen en geven. 
65 jaar lang heeft de GIM ervaren dat God de 

Bron van alle zegeningen is. Hij geeft ook de 

middelen om kerk te zijn. Wij willen God onze 
dankgaven brengen en hiertoe zijn 

verschillende mogelijkheden welke het comité 

onder uw aandacht wil brengen. 

 
Dankgave 65 euro actie 

U kunt 65 euro als uw dankgave storten op 

rekeningnummer (IBAN):   
NL74 INGB 0004315285  

tnv Geredja Indjili Maluku - HUT 

Wij hopen dat vanuit elke gemeente minimaal 

10 gemeenteleden zullen meedoen aan deze  
65 euro actie. 

 

Dankgave classesbesturen en gemeenten 
We vragen van elke gemeente een bedrag van 

200,00 euro, van elke classis het bedrag van 

1000,00 euro. De gemeenten en de Classis 
kunnen deze  dankgave overmaken op 

rekeningnummer (IBAN): 

NL 74 INGB 0004315285  

tnv Geredja Indili Maluku – HUT. 

http://www.gimhut.nl/

