
 

Even voorstellen: 

Wij zijn 4 moeders die het initiatief hebben genomen om 

te bidden voor de Bron. Ons doel is om door middel van 

gebed school te ondersteunen zodat de kracht van de Heer 

door kan werken en hulp kan geven aan de kinderen, de 

gezinnen, de leerkrachten, het bestuur en iedereen die bij 

de Bron betrokken is. 

Alles begint bij God. We willen onze dankbaarheid naar God 

uitspreken over alle goede dingen en de Zegen die Hij ons 

geeft. We willen problemen en moeilijkheden in gebed bij 

God brengen zodat er ondersteuning en Zegen komt. Op 

deze manier staat school (directie) er niet alleen voor.Dit 

kunnen we niet alleen, daar hebben we uw en de hulp van de kinderen bij nodig. 

 

In alle klaslokalen staat een spaarpot (met een afbeelding van een olifant) waar 

de kinderen hun gebedspunten in kunnen doen. We hebben gekozen voor een 

olifant omdat de olifant een groot en sterk dier is, zo sterk dat hij, als hij er zin 

in heeft, je zelfs kan dragen.  

Onze God is nog veel groter en sterker dan een olifant. Zo groot en sterk dat 

kunnen wij ons eigenlijk niet eens voorstellen.  
Onze God wil er altijd voor ons zijn en het maakt niet uit wanneer, Hij wil ons 

altijd dragen.  
Deze olifantenspaarpot is niet bedoeld om geld in te sparen. Deze olifant wil 

alleen maar briefjes met gebedspunten. Op de briefjes mogen allerlei punten 

komen. Onderwerpen waar de kinderen zorgen over hebben of waar de kinderen 

juist blij om zijn. Ook punten wanneer de kinderen verdrietig zijn door 

bijvoorbeeld ziekte of verlies. Alles wat op de briefjes komt te staan, wordt 

vertrouwelijk behandeld en de kinderen kunnen het ook anoniem doorgeven als ze 

dat prettiger vinden.  
 
De tweede vrijdag van de maand komen wij bij elkaar en de woensdag hier 

voorafgaand legen wij de olifanten. Wilt u mee helpen om de olifanten te vullen 

met gebedspunten? 
Wilt u meer informatie over de gebedsgroep, spreek een van ons gerust even 

aan. 

 

Hartelijke groet, 

Marjon Schenk, Elizabeth Heijblom, Antoinette Olislagers en Annelies Koedam 

 


