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Revival-nieuws 
Voorjaarsvakantie: dinsdag 19 februari is er geen repetitie! 

 

Optredens: 2019 wordt het jaar van de 'gewone optredens', hoewel, het 

is bijzonder dat we weer zo regelmatig mogen optreden, we werken alleen 

niet aan een groot project. Er zijn diverse aanvragen binnen gekomen en de 

vastgelegde optredens zie je onderaan in de agenda staan.   

 

Ledenlijst: De actuele versie staat weer onder aan bij de bijlagen en vind je 

ook hier. Let op de AVG afspraken die we hebben gemaakt: graag alleen 

gebruiken voor lief-en leed doeleinden. 

 

Sponsorkliks: Wat fijn dat er leden zijn die online aankopen doen 

via Sponsorkliks.com. We hebben al bijna 170,- verdiend! 

 

Kledingafspraken Heerhugowaard: geheel zwart, of gebruik maken van een 

groene of blauwe accentkleur. Bijvoorbeeld een groen sjaaltje, een blauw 

overhemd, of een groene rok. Geen printje! Zie ook de foto's voor het idee. 

We hebben dit vaker gedaan. Geheel zwart is ook altijd goed.  

Liederen 
Liederenlijst Heerhugowaard (willekeurige volgorde) 

- Groot is Hij 

- All hail the power 

- In Christ alone 

- Blessings 

- Trust in you 

- Let the peace of God reign 

- This is amazing grace 
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Daarnaast gaan we de komende periode werken aan: 

- Cover the earth 

- Father, Forgiver and Friend 

- Desert song 

- Tell the world 

- Here in Your presence (NIEUW - wordt nog verspreid) 

- Great I am (NIEUW - wordt nog verspreid) 

 

 

Liederen oefenen: 

- Link naar ledendeel op www.revivalweb.nl 

- Instructie liederen oefenen via revivalweb.nl 

Inlognaam Revival 

Wachtwoord: Ontmoeting1986 

 

Agenda (let op; 'normale' dinsdagavonden staan niet in deze lijst) 

 17-03-2019: Heerhugowaard - Ontmoetingskerk, Middenweg 168, 

dienst 19 uur, aanwezig 17.30 uur.  

 14-04-2019: Menorah Zaanstad - Pascal College, Pascalstraat 4, 

Zaandam, dienst 10 uur, aanwezig 8.30 uur 

 19-05-2019: optie in behandeling 

 30-06-2019: Zaandam - Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam, 

dienst 10 uur, aanwezig 8.30 uur 

 29-09-2019: Hoorn - Het Octaaf, J.d. Pollstraat 1, middagdienst 16 

uur, aanwezig 14.30 uur 

 06-10-2019: Heemskerk - Morgensterkerk, Vrijburglaan 2, dienst 10 

uur, aanwezig 8.30 uur 

 24-12-2019: Kerstnachtdienst Oudkarspel - Allemanskerk, Dorpsstraat 

878, dienst 22 uur, aanwezig 20.30 

Leden 
- Link naar het Smoelenboek  

- Beleid algemene verordening gegevensbescherming 

- Ledenlijst   

- Huisregels en formulieren 
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- Aanmeldingsformulier donateur 

 

Klik op onderstaande foto, om je online aankopen te doen en Revival te 

steunen: 

 

- 

 

 

Bijlagen: 
Liederenlijst 2018 

 

Contact bestuur 
Mail algemeen (Greetje Haanstra): info@revivalweb.nl 

Penningmeester (Anita van Dijk): penningmeester@revivalweb.nl 

Afmelden (Kora van Marsbergen):  afmelden@revivalweb.nl  
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