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GEACHTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
Vervolg uit de Christenreis 
Toen zag ik ook, dat de man begon te lopen, maar hij was nog niet ver van zijn huis af, of zijn vrouw en 
kinderen bemerkten dat en begonnen hem te roepen, dat hij terug zou keren; maar hij stak zijn vingers in 
zijn oren, en riep: "Leven, leven, eeuwig leven!" en zag niet eens om, maar vluchtte rechtdoor tot midden 
op de vlakte (Gen.19:17). Zijn buren kwamen ook naar buiten om hem te zien lopen; en toen zij hem zagen 
lopen, bespotten sommigen hem, anderen dreigden hem en enigen riepen hem achterna, dat hij terug 
moest keren. Maar onder hen waren er twee, die vastbesloten waren hem na te lopen en hem met geweld 
naar zijn huis terug te voeren. De naam van de één was HALSSTARRIG en die van de ander GEZEGLIJK. En 
ofschoon de man nu reeds een goed eind op weg vooruit was, bleven zij niettemin bij hun besluit hem te 
volgen; wat zij ook deden, en zij haalden hem in korte tijd in. Toen zei de man: "Wel buren, waarom komen 
jullie mij achterna?" Zij zeiden: "Om u te bewegen, met ons terug te gaan." Maar hij zei: "Dat zal u met 
geen enkel middel gelukken. U woont in de stad VERDERF (de plaats waarin ik ook geboren ben), dat weet 
ik immers; en zo u daar kom te sterven, hetzij eerder of wat later, dan zult u nog dieper neerdalen dan het 
graf, in een plaats die brandt van vuur en sulfer. Wees goedsmoeds, mijn buren en ga met mij!" 
HALSSTARRIG: "Wat zegt u? Met u meegaan? En onze vrienden verlaten en alle genoeglijkheden vaarwel 
zeggen?" "Ja," zei CHRISTEN (want dat was zijn naam). "Omdat al wat u zult verlaten, niet waard is 
vergeleken te worden met een weinig van wat ik zoek te verkrijgen; en als u met mij wilt gaan en u bij mij 
ophouden, zo zult u zo wél varen als ikzelf; want waar ik heenga, daar is volheid en voorraad genoeg 
(Luc.15:17). Kom, laten wij gaan, en beproef mijn woorden." HALSSTARRIG: "Welke dingen zijn het, die u 
zoekt, sedert u de hele wereld verliet, om die te verkrijgen?" CHRISTEN: "Ik zoek (1 Petr.1:4) een erfenis, 
die onbevlekkelijk, onverderfelijk en onverwelkelijk is, en bewaard wordt in de hemel, omdat zij ter 
bestemder tijd gegeven wordt aan diegenen, die haar in alle naarstigheid zoeken. (Hebr.11:16). Lees dit ook 
in mijn Boek, indien u wilt." HALSSTARRIG: "Kom, kom, weg met uw Boek; wilt u met ons terugkeren, of 
niet?" CHRISTEN: "Neen, ik niet, want ik heb mijn hand aan de ploeg geslagen." (Luc. 9:62). HALSSTARRIG: 
"Kom dan, buurman GEZEGLIJK, laat ons terugkeren en zonder hem naar huis gaan. Daar is een soort van 
krankzinnige mensen, die, wanneer zij zo iets in hun verbeelding gekregen hebben, daardoor veel wijzer 
menen te zijn dan zeven wijzen, die reden van een zaak kunnen geven." GEZEGLIJK: Smaal zo niet! Als het 
waar is, wat goede CHRISTEN zegt, zo zijn die dingen, waarop hij het oog heeft, beter dan de onze; mijn 
hart is genegen met mijn buurman mee te gaan." HALSSTARRIG: "Wat zegt u? Nog al meer gekken? Laat u 
door mij gezeggen en keer terug; wie weet waar deze dwaas u zal heenvoeren? Keer terug, keer terug en 
wordt eens wijs!" CHRISTEN: "Neen; voegt u bij mij, buurman GEZEGLIJK, want al die dingen, waarvan ik u 
gesproken heb, zijn daar te verkrijgen, en nog meer heerlijke zaken. Gelooft u mij niet, zo lees eens in dit 
Boek; en in waarheid, alles, wat daarin gedrukt staat, is bevestigd door het bloed van Hem, die het gemaakt 
heeft." (Hebr.9:17-21). GEZEGLIJK: "Wel, buurman HALSSTARRIG, ik ga een besluit nemen en neem mij 
voor, met deze mijn goede buurman mee te gaan en zijn lot te delen. Maar, mijn goede vriend, weet u de 
weg wel naar die begeerlijke plaats?" CHRISTEN: "Ik ben onderricht door een man, wiens naam EVANGELIST 
is, dat ik mij moet spoeden naar een klein poortje, dat daar voor ons ligt en daar zal ons bericht gegeven 
worden van de weg, die wij te gaan hebben." GEZEGLIJK: "Kom dan, mijn beste buurman, laat ons gaan!" En 
zo gingen zij samen. HALSSTARRIG: "En ik keer terug naar mijn woonplaats. Ik wil geen reisgenoot zijn van 
zulke misleide, dweepzieke lieden." 
 
Christen maakte een keus en zijn buurman Gezeglijk gaat dus mee. Welke keus maakt u, jij en ik? 
Een vraag die de belangrijkste is ons leven zou moeten zijn! 

 
AVG- privacy wetgeving. 
Zoals u ongetwijfeld niet ontgaan zal zijn, is de Europese wetgeving in het kader van de privacy van kracht 
geworden. Dat heeft vergaande consequenties met betrekking tot omgaan met namen, adressen, 
publicaties op de website, foto’s etc. In samenwerking met de VGS en een advocatenkantoor is en wordt er 
door ons als school hard gewerkt aan de vormgeving van deze wet.   



 

 

29 Mei 2018 

NIEUWSBRIEF mei 2018   EBEN-HAËZERSCHOOL LEERBROEK 

 

Nieuwsbrief 

In verband met de nieuwe privacywetgeving zijn bijvoorbeeld alle adressen van leerkrachten, bestuurs- , 
CVT-, en MR leden van de website gehaald. Daarvoor in de plaats heeft iedereen een eigen mailadres 
vanuit school gekregen. U kunt iedere leerkracht persoonlijk mailen. De mailadressen staan op onze 
website http://ebenhaezerleerbroek.nl/team/.  In de nieuwe schoolgids zullen geen telefoonnummers en 
adressen van de medewerkers staan. 
Ook zal er rond of na de zomervakantie aan u gevraagd worden een formulier te ondertekenen waarin u 
kunt aangeven of en in hoeverre u ons toestemming verleent om foto’s van uw kind te gebruiken voor 
schooldoeleinden etc. Al met al een zeer complexe wet waarvan de zorgvuldige naleving nog veel tijd in 
beslag zal nemen. 
 
Energydrank en kauwgom 
Steeds vaker merken we dat kinderen kauwgom mee naar school krijgen. Binnen de school is dit echt 
verboden. We willen u daarom vragen om dit niet meer mee te geven naar school. Hetzelfde geldt voor 
energydranken.  

 
Formatie en lestijden 
We zijn samen met team, bestuur en MR al geruime tijd druk met het vormgeven van de formatie voor het 
cursusjaar 2018-2019. Het vraagt elk jaar opnieuw heel wat inspanning om de juiste mensen de juiste 
plaats te geven.  
Daarnaast kwam ondergetekende bij het opstellen van de schoolvakanties voor het nieuwe cursusjaar tot 
de conclusie dat het lesrooster feitelijk te krap is om de lessen en alles wat daaromheen moet plaatsvinden 
(studiedagen etc.) op verantwoorde wijze vorm te geven. Tevens vraagt het niveau van het onderwijs 
doordenking m.b.t. de lestijdentabel. Een mogelijk oplossing is om de schooldag ietsje langer te maken. 
Op dit moment zijn we in gesprek met Bestuur, MR en binnenkort Commissie van Toezicht over de formatie 
en de lestijden. We hopen u over dit onderwerp later nader te informeren. 
 
Zendingsgeld 
Vanaf de kerstvakantie tot aan de meivakantie hebben we zendingsgeld opgehaald voor Stichting Jafeth. 
We hebben het mooie bedrag van € 908,92 opgehaald. Hartelijk dank hiervoor. We hebben dit bedrag 
overgemaakt naar de stichting. De laatste periode tot aan de zomervakantie willen we zendingsgeld 
ophalen voor onze adoptiekinderen. Wilt u weer uw steun laten blijken in uw gaven? 
 
Fietsen 
De laatste tijd is het fietsenhok van de school vaak overvol en vallen er vaker fietsen om. Oorzaak hiervan is 
dat steeds meer kinderen van binnen het dorp op de fiets naar school komen. Het fietsenhok van de school 
is echter voor de kinderen die van buiten Leerbroek komen. Kinderen die in het dorp wonen en toch op de 
fiets naar school willen komen, kunnen hun fiets bij het Spetterbad in de fietsrekken zetten. Deze regel 
geldt ook op vrijdagmiddag! 
 
Uitzwaaien groep 8 
Morgenochtend hoopt groep 8 op kamp te gaan. Met de hele school zwaaien we ze uit. Dit moment staat 
gepland om half 10. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.  

 
Data  
Schoolreisje 3-8   4-7  
Afscheidsavond groep 8   10-7 
Zomervakantie     16-7 t/m 24-8 
 
Hartelijke groet, 
Namens het team, 
Meester van Kranenburg 

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt:  
‘Zo de Heere wil en wij leven.’ 

http://ebenhaezerleerbroek.nl/team/

