Daar gaat je zoon of dochter… Met een rugzak vol nieuwe schoolspullen. Klaar
voor een nieuwe start: de middelbare school!
WAT HEB JIJ IN DIE RUGZAK GESTOPT? Een lunchpakket,wat drinken, iets lekkers
voor tussendoor, nieuwe schriften en pennen, leuk kaftpapier, noem het maar op.
Je hoopt dat dat samen met jouw aanmoediging hem/haar helpt op eigen benen
te gaan staan.
Je kunt nóg iets heel waardevols
meegeven in hun ‘geestelijke’ rugzak.
Een DAGELIJKS GEBED is van onschatbare waarde. Je mag zelf loslaten en
vertrouwen dat God blijft zorgen voor je
tiener. Gebed is zo hard nodig in deze
periode van grote verandering. Verandering van omstandigheden, maar ook
lichamelijke en geestelijke veranderingen.

docenten en schoolleiding mogen
UITSPREKEN. Zodat Het Streek een plek
zal zijn waar tieners zich niet alleen
verstandelijk ontwikkelen naar
volwassenheid, maar ook iets zullen
proeven van Gods liefde voor hen.
Als BIDDENDE OUDERS hebben we een
groep gevormd die niet alleen bidt voor
hun eigen kind, maar ook bidt voor het
WELZIJN VAN ALLE KINDEREN op school.

We geloven dat we door gebed al het
GOEDE VAN GOD over onze tieners,

We zouden het geweldig vinden als je
hier deel van wilt uitmaken!

Van tevoren hebben we contact met de Groep Ede en algemene informatie:
directie en de contactpersonen van
Marja de Vries
locatie Bovenbuurtweg en Zandlaan. Zij
0318 453343
stellen ons op de hoogte van de actuele
oudergebedsgroep@hetstreek.nl
ontwikkelingen. Ook bidden wij voor
personen en omstandigheden, waarover Groep Bennekom/ Wageningen:
Femmelies Hiemstra
we via onze kinderen hebben gehoord.
0317 357585
Soms geven ouders gebedspunten aan
ons door. Alle informatie wordt
vertrouwelijk behandeld

De gebedslijst wordt per mail verstuurd
aan de bidders. Er zijn mensen die thuis
bidden en twee kleine groepen die eens
in de twee weken bij elkaar komen bij
een van de ouders thuis. Een van de
deelnemers houdt een korte inleiding
n.a.v. een bijbelgedeelte, er wordt
gezongen en we bidden voor de punten
die aangeleverd zijn.

