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Feestdagen 
De kerstvakantie staat voor de deur. Een vakantie waarin er 
veel feestdagen zijn. De aandacht van de kerstvakantie komt 
dan ook snel te liggen op het gezellig samen zijn en het 
vieren met elkaar. De reclames op tv moedigen ons aan om 
deze feestdagen te vullen met geluk, blijdschap, familie, 
vrienden en een tafel vol met eten. Zet je zorgen maar opzij, 
daar is nu even geen tijd voor, lijkt de boodschap te zijn.  
Ging dit maar zo makkelijk voor de mensen in de Oekraïne, 
de mensen die maar moeilijk rond kunnen komen, voor 
Rianne Mohr en haar gezin die een spannende tijd tegemoet 
gaan, of wellicht voor u, als u vecht met depressie en/of 
eenzaamheid.  
Laat tijdens de feestdagen niet de gevulde tafel het 
hoogtepunt zijn, maar de liefde vanuit Jezus voor de mensen 
om ons heen. Stel die moeilijke vraag eens die al weken 
door de kamer zweeft. Nodig eens iemand uit die de 
gezelligheid goed kan gebruiken. Dan weet ik zeker dat u 
met een voldaan gevoel de feestdagen kan beleven.  

 
De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u op woensdag  
25 januari. Een aantal belangrijke punten voor de komende 
periode willen we onder uw aandacht brengen. 

Bijbeltekst van de maand 
Mattheus 18:4 
“Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de 
belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen.” 

Agenda 
Januari:  Start blok 4 De Vreedzame School 
  Les 3 Wonderlijk gemaakt 
Wo 21 dec:  Kerstviering  
Vr 23 dec:  kerstlunch bovenbouw 
Vr 23 dec:  onderbouw vrij 
Ma 26 dec: Start kerstvakantie 
Vr 6 jan:  Einde kerstvakantie 
Wo 11 jan: Spreekuur CJG Fuikenweide 
Wo 18 jan: Studiedag leerlingen vrij 
Do 19 jan:  Open inloop groep 3-8 
Zo 22 jan:  School- Kerkdienst  
Wo 25 jan:  Oudergebedsteam komt samen 
Wo 25 jan:  Nieuwsbrief januari 

Kerstviering 
Vanavond zal de kerstviering plaatsvinden in de Pniëlkerk 
aan de Ghandistraat 2 in Veenendaal. De viering voor de 
kinderen uit de groepen 1 t/m 3 + groep 4a, zal beginnen 
om 18.00 uur. De viering voor de overige groepen start om 
19.15 uur. U bent van harte uitgenodigd om tijdens deze 
vieringen aanwezig te zijn. Komt u ook? 

Shirtsponsor 
Voor de sportactiviteiten waar De Bron aan deelneemt 
zoeken we een shirtsponser. Naast naamsbekendheid op de 
diverse sporttoernooien in Veenendaal, zal het voor u als 
sponsor een enorme eer zijn wanneer u de leerlingen van 
De Bron ziet sporten met ongeëvenaarde passie en strijdlust 
in een shirt waaraan u een bijdrage heeft geleverd. Heeft u 
interesse? Stuur mij dan een berichtje.  

Fablab 
Voor 14 januari staat er bij de bibliotheek in Veenendaal 
weer een FabLab workshop voor kinderen van 6 t/m 8 jaar 
gepland.  
HIER de Link naar de informatie op de website. 

Studiedag 
Op woensdag 18 januari hebben wij als collega’s een 
studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij zodat wij ons 
kunnen richten op de te vormen ambities in het nieuwe vier 
jarig schoolplan, nieuwe methodes en onze identiteit.   

Actie voor Pakistan 
Kinderen in Pakistan hebben het moeilijk. Hun ouders 
hebben vaak nauwelijks geld om hun school te betalen. Ze 
steken zich er vaak diep voor in de schulden en worden 
daardoor moderne slaven, die hun leven lang heel hard 
moeten werken in de steenfabrieken. Om deze vicieuze 
cirkel van armoede en slavernij te doorbreken, helpen we 
als GAVE scholen graag mee om arme kinderen in Pakistan 
de kans te geven om naar school te gaan. 
 
In Nederland is het heel gewoon om naar school te gaan: je 
leert allemaal nieuwe dingen en daarna kun je lekker spelen! 
Maar dit is voor de kinderen in Pakistan helaas heel anders 
en worden christenen vaak gediscrimineerd. Dat maakt het 
voor hen niet makkelijk: ze krijgen soms te maken met 
geweld en kunnen maar moeilijk een goede baan vinden. 
Daardoor behoren de christenen tot de armste 
bevolkingsgroep in Pakistan. 
 
Sommige van deze christenen hebben zelfs te maken met 
moderne slavernij. Toen Tanveer John nog maar 8 jaar oud 
was, moest hij al meewerken in de steenfabriek. Elke dag 
weer. En nu hij zelf kinderen heeft, moeten ook zij de hele 
dag in de brandende zon werken. Hij heeft nooit goed leren 
lezen en schrijven. Hij wil graag zijn kinderen de verhalen 
over de Heere Jezus vertellen. Maar voorlezen kan hij niet. 
En alles uit je hoofd vertellen is best moeilijk! 
 
Gelukkig heeft de kerk op verschillende plekken in Pakistan 
scholen opgericht om de arme kinderen een kans te geven 

http://www.riannesreismetms.nl/
https://www.bibliotheekveenendaal.nl/Agenda/2023/Fablab-winterlicht.html


  

om naar school te gaan. Hierdoor kan er een einde komen 
aan de armoede en slavernij.  
 
Graag willen de kinderen van de GAVE scholen in beweging 
komen voor dit prachtige project, waarmee we zes 
Pakistaanse scholen willen ondersteunen! Voor dit project is 
jaarlijks een bedrag van € 9.000 nodig. Het is dan ook ons 
doel om minimaal dat bedrag bij elkaar te krijgen, zodat de 
kinderen een jaar zorgeloos onderwijs kunnen krijgen. En 
ook u kunt ons daarbij helpen, zodat nog meer kinderen 
naar school kunnen en over de Heere God horen!  
 
Wat gaan we precies doen? 
De kinderen van de GAVE scholen willen letterlijk in 
beweging komen voor de kinderen in Pakistan en wel door 
middel van een sponsorloop met de nodige hindernissen. 
Hiermee hopen wij zoveel mogelijk geld op te kunnen halen. 
Neemt u deel aan onze missie en draagt u zo ook uw 
steentje bij voor christelijk onderwijs in Pakistan?  
 
De actieperiode loopt van D.V. 30 januari tot en met 10 
februari 2023 en zal in de week daarvoor starten met een 
presentatie aan de kinderen over het werk dat in Pakistan 
mag gebeuren. Vervolgens gaan de kinderen op zoek naar 
sponsoren en aan het eind van de actieperiode zal dan de 
sponsorloop plaatsvinden. Wij hopen uiteraard op uw 
support. 

Gevonden voorwerpen 
Er liggen in de ontvangsthal van het Ontmoetingshuis weer 
veel gevonden voorwerpen. 
Volgende week vanaf dinsdag 20 december t/m vrijdag 23 
december worden de spullen weer uitgestald op de grote 
tafel in de ontvangsthal. Dit is de laatste kans om ze op te 
halen. Daarna gaat alles naar een goed doel. 

School- kerkdienst 
Op zondag 22 januari is er weer een school- kerkdienst in 
het Ontmoetingshuis onder leiding van Dominee Van 
Blijderveen. Het thema komt overeen met ons jaarthema: 
“Het koninkrijk van God”. U bent van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezige te zijn. Verder informatie over de dienst 
zal u via Parro ontvangen. Komt u ook? 
 

Contact 

Rudi Zaaijer locatieleider De Bron 
Spiesheem 54  Fuikenweide 1 
T: 0318 508510  T:0318 522810 

E: debron@gavescholen.nl 
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