
West Zeeuws-Vlaanderen, 27 juni 2018

Aan al onze sympathisanten en donateurs,

Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de activiteiten van onze stichting.

Onze doelstelling is om op een positief christelijke wijze de basisscholen in de regio, aanvullende 
lessen, origineel gebrachte bijbel verhalen, bijbels voor de schoolverlaters, etc. aan te reiken. Wat 
hebben we kunnen doen het afgelopen jaar?

Door gesprekken en overleg, vertrouwen opgebouwd met de diverse directeuren en schoolleiders.

In januari en maart (de laatste dag voor Pasen) dit jaar hebben we de christelijke goochelaar Ben van 
de Akker kunnen laten komen, die vier optredens verzorgde.

De eerste ochtend was voor alle leerlingen van de RK basisschool IJzendijke, waarbij de school 
van Biervliet uit eigen beweging zich aansloot, en die middag gaf hij een voorstelling op de 
Meerstromenschool Groede. De tweede dag – met een iets aangepast programma met het oog op 
Pasen – kon hij terecht op St. Petrus/de Wegwijzer Schoondijke en de Drieklank te Oostburg. Bij 
elkaar waren er zeker enkele honderden leerlingen bij de voorstellingen.

Ben van de Akker is voor velen geen onbekende. Hij goochelt zeer professioneel, speelt met 
buikspreekpoppen en heeft een onderdeel met een compleet en sterk gebracht Bijbelverhaal. We 
trachten hem ook op de resterende scholen nog een optreden te laten verzorgen. Zie ommezijde een 
aantal foto’s van zijn optredens. Kinderen en leerkrachten waren onverdeeld enthousiast!!

Met Pasen zijn er op de Drieklank weer kleurboeken met het Paasverhaal, verteld door Opa Knoest 
uitgedeeld en gebruikt in klassikaal verband.

Deze weken konden de schoolverlaters weer een tiener- of Bijbel in gewone taal krijgen, en daarop 
zijn 43 bestellingen gekomen. Bidt u aub mee dat de kinderen er regelmatig in zullen lezen. Een 
aantal leden uit de werkgroep gaat hiervoor alle scholen langs en dat is best een opgave, maar men 
kent ons ondertussen wel.

Blijft u ons steunen? Dan sturen wij u ook in de toekomst onze jaarlijkse nieuwsbrief. Gebed en giften 
zijn nog steeds welkom; onze rekening is NL 31 RABO 0307 8615 89  t.n.v. Stichting De Regenboog. 

Neemt u ook een kijkje op onze website www.deregenboogzvl.nl. In verband met de nieuwe 
privacywetgeving hebben we ons privacybeleid aangepast. U kunt ons privacybeleid vinden op onze 
website. Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dan naar info@deregenboogzvl.nl.

Met hartelijke groet,
Bestuur Stichting de Regenboog
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