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Bijbelse geschiedenis

îenesis 32: 23-33, Genesis 33: 7-77 en Genesis 35: 6-1-8
Lang geleden is Jakob weg gegaan van zijn familie. ln de
verhalen van deze week ziet hij zijn broer Esau terug. Voordat
het zover is worstelt hij bij de Jabbok en krijgt hij een nieuwe
naam: lsraëI. Die naam laat zien dat Jakob veranderd is.
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SXM. Zij zamelen geld in, speciaal voor de basisscholen op
Sint Maarten. Het opgehaalde geld gebruiken zij om spullen
van aan te schaffen die gelijk tastbaar zijn voor de kinderen.
Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van pennen, schriften,
lesmateriaal en schoolmeubilair. Voor meer informatie kunt
bezoeken:
Verder
hebben we contact met een juf die, in de kerstvakantie,
vanuit Nederland de scholen daar gaat bezoeken. Zij zal ons
tegen d¡e tijd op de hoogte houden en zo mogelijk foto's
sturen.
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vrijdag, speelgoed meenemen van thuis.
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Muziekavonden
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Twee fantastisch muziekavonden zijn inmiddels geweest. We
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hebben kunnen genieten van de kinderen die uit volle borst
hebben gezongen en van presentatoren die de avonden aan
elkaar praatten alsof ze dit al jaren doen.
Complimenten !
Vanavond is de laatste avond. Ook die groepen

Speelgoedmorgen
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en hun ouders wensen we veel succes
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natuurlijk veel plezier.
Op de achterkant van deze nieuwsbrief vindt u een kleine
impressie van dinsdag- en woensdagavond.
Allemool vøn harte gefeliciteerd!
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Planning oktober en november
Woensdag: Fruitdag
31 oktober, 14 november: lnloopspreekuur JGT van
9.00 uur tot 9.30 uur, tel. nr. 06 36162540,

email: i.brands@igthollandriinland.nl
26 oktober: studiedagteam, alle groepen geen school
26 oktober: Gebedsgroep 20.15 uur, Zeewinde 41.
22 november: spreekavond (op uitnodiging/aanvraag)

Vakant¡e Bijbelclub
ln de herfstvakantie is er weer Vakantie Bijbel Club! ln Het
Anker in de Voorstraat is er op donderdag 19 oktober van
10.00 tot 12.00 uur voor alle kinderen van 4 t/m L2 jaar Bijbel
Club. Er wordt voor de kinderen van 4 t/m 8 jaar een

Bijbelverhaal verteld, geknutseld

en er is

een

poppenkastvoorstelling. Voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar
wordt er ook een Bijbelverhaal verteld en is er een leuke
Bingo. ledereen is van harte welkom!
Gebedsgroep

Goede doelen

ln de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie

Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen
voor een goed doel.
Deze week is er € 59,75 opgehaald. Namens de commissie
hartelijk dank.
Hieronder een berichtje van de Goede Doelen commissie.

over de gebedsgroep. We willen graag biddend om de school
heen staan, de kinderen, het team en schoolactiviteiten aan
God opdragen. Dit schooljaar zijn er 6 bijeenkomsten.
ledereen die mee wil bidden (stil of hardop) is van harte

welkom!
Gebedspunten kunnen persoonlijk of via de mail aan ons

Goede doelen
De afgelopen periode is er maar liefst 454,2L euro opgehaald
voor de actie in Kosovo. Bovendien zijn er 42 dozen vol met
jassen en schoenen en 202 rugzakjes (van loc. Zanderij en

worden doorgegeven:
De eerste avond is op donderdag 26 oktober van 20:1521.30, locatie: Zeewinde 41 (Hilde).
Yvonne Christoffersen, Andrea Hoek en Hilde Zwaan

Otto samen) opgehaald door werkgroep De Ruyter. Deze
worden binnenkort weggebracht zodat veel kinderen en hun
ouders warm aangekleed de winter ingaan. Hartelijk dank
daa

rvoor
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Na de herfstvakantie starten we weer met een nieuwe actie.

Het is voor ons al weer even geleden dat we de vreselijke
gevolgen van orkaan lrma op tv zagen. De schade was enorm
en er is dan ook nog steeds veel hulp nodig om alles weer op
te bouwen. Ook als school willen we daar ons steentje aan
bijdragen. We gaan sparen voor de Stichting Stay Strong

Een

hortelijke groet en een fijne herfstvokontie toegewenst
-(
door het teom von De Duinroos!
PCB De Duinroos, locatie Zanderij

Pr¡nses lrenelaan 49

2224XA Katwijk
T:O7L4O78228
E:

directie.duinroos@stichtingpcok.nl
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