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Colofon
Giften en zo

Alle trouwe en zeer trouwe
schenkers hartelijk dank !
Rekeningnummer:
(IBAN) NL45INGB0002712591
Stichting SSBG Apeldoorn
Indien uw adresgegevens
wijzigen, graag doorgeven aan :
SSBG
Hans Memlinglaan 16
3723 WJ Bilthoven
n

Het bestuur van SSBG
Voorzitter
J.H. Terwel, Apeldoorn
Secretaris
Bas Pellikaan
Penningmeester
J (Han) Stolk
n

Eindredactie:

Daniel Hakelbracht,
Algemeen Secretaris IPCO

Opmaak:

Grey Rabbit
Poederleeseweg 3
2290 Vorselaar
n
indien je dit blaadje digitaal wenst
te ontvangen, mail dit door naar:
han@stolk.it
n
Voor meer informatie
raadpleeg onze website :
www.stichtingssbg.nl
administratie@stichtingssbg.nl
www.ipco.be
secretariaat@ipco.be
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 betrokkene,

Kerstfeest 2018

Wanneer u dit leest is er weer bijna een jaar voorbij. Reorganisatie op reorganisatie is schering en inslag. Onze betrokkenheid in de samenleving wordt steeds
sterker nodig. Je zou er overpannen van kunnen worden. En dan klinkt in onze
Westerse samenleving plotseling weer het signaal .”Vrede op aarde” en van wie?
Van onze Zaligmaker! De Heiland der wereld, de Vredevorst! Dat is de boodschap
die we op onze christelijke scholen in België in deze tijd mogen uitdragen.
Met Zijn vrede in ons hart mogen we aan de wereld om ons heen, nu in deze
periode in het bijzonder, vertellen over Gods harmonie door het zenden van Zijn
Zoon om ons te redden. Geen oorlog of politieke geharrewar of onduidelijkheid
maar vrede is Zijn motief in u en mijn hart. Wat een boodschap ! Prijs de Heer!.
Het werk van de SSBG in België neemt toe.Uw gebed en gaven zijn belangrijker
dan ooit! De scholen in België groeien. Wat een genade is het om dit werk te kunnen ondersteunen. Wij, als bestuur van de SSBG die het protestants christelijk
onderwijs in België ondersteunen, willen dit werk graag bij u aanbevelen, wensen
u als lezer van deze nieuwsbrief met enkele wetenswaardigheden over de scholen in
België een gezegend Kerstfeest en een Gelukkig 2019 toe.

Het bestuur van de SSBG

LOMMEL - BELGIE

SCHOOL MET DE BIJBEL DEN AKKER

Bouwaanvraag nieuw gebouw voor

vervanging van de huidige containers is in 2003
ingediend en dit jaar 2018 goedgekeurd

De containerschool
van 1994 is gegroeid
naar 125 leerlingen

De voorziene startdatum bouw is 09/2019
Geschatte bouwkosten: 2,6 Miljoen €
Waarvan 30% ten laste komt van de lokale school

Beste donateurs

Het laatste grote SSBG-bouwproject in België dateert van 2013. Mede dankzij jullie steun is de school
in Bilzen inmiddels verder gegroeid van 82 tot 115 leerlingen.
Helpt u ook samen met ons de school in Lommel te bouwen en zo te laten groeien ?
Hartelijk dank alvast voor jullie trouwe bijdragen en hopelijk extra giften voor dit project !
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