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Pinksteren 2019

Toen de Israëlieten net bevrijd waren uit Egypte, zo’n 50 dagen daarna, kwamen ze
aan bij de Sinaï waar de Heer hun de Wet gaf. Vijftig dagen na het opstaan van
onze Heiland uit de doden, gaf Hij zijn discipelen de Heilige Geest, de beloofde Trooster.
Wat een geweldige Heer mogen wij dienen, die niet nalaat Zijn werk in ons te volbrenvolbrengen. Stap voor stap! ‘Hij laat niet varen het werk dat Hij met ons en met mij begonnen
is’, ervaren we dat ook zo? Of laten we alles maar zo over ons heen gaan? Medelezer, let
op Gods wonderen! In de natuur, maar ook bij uzelf.
Wij mogen de grondlegging van Gods kerk mee beleven en gedenken aan Gods ge
ge-weldige werk voor Zijn kerk, Zijn gemeente! Daarom is Pinksteren voor ons een geweldig
feest! We mogen het met elkaar doorgeven wat onze Heiland heeft gedaan voor zijn
kerk en hoe Hij ons heeft geprobeerd tot een Heilige Natie te maken!
Als we naar onszelf kijken zien we dat we in een heleboel dingen gefaald hebben, ververdeeldheid en strijd! Terwijl onze Heer en Heiland trouw bleef en blijft. Ook iets van dat
werk zien we in België wat het protestants christelijk onderwijs met Gods hulp en door
Zijn Geest geleid van een klein getuigenis tot groter verband heeft mogen groeien!
Hem zij hiervoor de glorie!
Ondanks ons falen heeft Hij ons gezegend en zal Zijn werk op de protestantse schoscholen in België blijven zegenen! Beste lezer blijf voor ons bidden dat dit werk dat Hij in,
met en door ons begon in België een eeuwige zegen tot stand mag brengen!

n
Voor meer informatie
raadpleeg onze website :

Uw gebed en steun in dit mooie werk heeft en zal onze Heiland zeker zegenen. Uw deeldeelname in dit werk is zeer welkom

www.stichtingssbg.nl
administratie@stichtingssbg.nl
www.ipco.be
secretariaat@ipco.be

Het bestuur van de SSBG

De stichting SSBG heeft van de
Belastingdienst de goedkeuring
gekregen voor deelname aan de
ANBI-regeling (Alg. Nut Beogende
Instelling). Uw gift aan SSBG is
derhalve fiscaal aftrekbaar.

Beste donateur van “Stichting Steun Scholen met de Bijbel”,
Wilt u in het vervolg liever informatie van ons ontvangen
per email, stuur dan een mail met uw naam en adres zoals
op deze acceptgiro naar: administratie@stichtingssbg.nl
Hartelijk dank! J. Stolk, penningmeester.
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HOOFDGEBOUW GEOPTIMALISEERD raming
TOEGANG RIJSENBERGSTRAAT HERDACHT

raming kostprijs € 32.500 - eigen inbreng € 9.750

kostprijs € 217.005 - eigen inbreng € 65.102

2 NIEUWE KLASLOKALEN
raming kostprijs € 193.514

eigen inbreng € 58.054

VOLLEDIGE KOSTPRIJS € 887.950
eigen inbreng € 266.385

Erelonen architect, ingenieur,
veiligheidscoördinator € 76.530
HUIS WORDT SCHOOL

raming kostprijs € 257.857

eigen inbreng € 77.357

ONTWERP EN COORDINATIE:

ATELIER VENS VANBELLE
DRIES VENS MAARTEN VANBELLE *ARCHITECTEN

WWW.VENSVANBELLE.BE INFO@VENSVANBELLE.BE
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SPEELPLAATS KRIJGT KADER
VOOR ONTWIKKELING (groen, etc)
raming kostprijs € 49.450

eigen inbreng € 14.835
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