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De dagen gaan weer lengen. Na een lange donkere periode en een paar heel koude dagen,  zie je 
dan eindelijk het nieuwe leven tevoorschijn komen. Voorzichtig steken de eerste krokussen hun 
kopjes boven de grond uit. Vandaag, 4 maart, was ik even op de hei bij Epe. Ook daar nieuw jong 
leven, lammetjes die dartelend door de weide sprongen. Een schattige aanblik, veel ouders met 
hun kinderen genoten zichtbaar.

Wij leven nu in de lijdenstijd, de lijdensweken. De weken voorafgaand aan Goede vrijdag en Pasen. 
Voor veel christenen is dit een tijd van bezinning. Nadenken over het leven, over je eigen leven, 
nadenken over het leven van onze Heiland, Jezus.

De lijdenstijd kan ons helpen te focussen op wat de Here Jezus voor ons gedaan heeft. Misschien 
maakt u gebruik van het 40 dagen rooster. Misschien bent u wel aan 
het vasten; even niet alles eten en drinken. Ook ken ik chris-
tenen die geen of minder tv kijken. Het kunnen 
hulpmiddelen zijn om ons meer te richten op wat 
de Here voor ons gedaan heeft. Meer tijd vrijma-
ken voor bijbel lezen en gebed.

Ik hoop dat u geniet van het voorjaar, van 
de langere dagen, van het nieuwe leven. 
Vooral hoop ik dat u opnieuw of meer 
zicht krijgt op de liefde van God,  onze Vader 
die er alles aan gedaan heeft deze wereld te 
redden.  Hij gaf zijn Zoon, liet Hem sterven aan 
een kruis, en hoe wonder- lijk:  Hij stond op uit de 
dood! Halleluja! De Heer is waarlijk opgestaan!
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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.

aan deBASIS

Voor veel  
christenen is  
dit een tijd  

van bezinning

Scholen met de Bijbel.  Er zijn er onder-
tussen al negen in België.

Iedere school heeft een eigen naam, 
maar ze hebben allemaal die ene zelfde 
noemer: de Bijbel.

30 jaren heb ik op de “Gaspard de Colig-
nyschool” les mogen geven en elke dag 
begon ik met een half uur “godsdienst”. Ik 
vertelde de verhalen uit de Bijbel en we 
zongen daarbij passende Bijbelliederen, 
maar ook vele andere geloofsliederen.
Heel wat van die liederen had ik als kind 
zelf al geleerd toen ik op de school met 
de Bijbel in Mechelen zat, die  heette toen 
nog de “Gustaaf Adolfschool”.  

Het is een ouder lied en ik denk dat het 
nu niet meer gezongen wordt, maar de 
inhoud vind ik zo veelzeggend:

Machtige Schepper,  
U heb ik te danken

Dat ik ontwaakte, gezond  
en verheugd.

Wijze Bestuurder,  
‘k heb Jezus te danken

Dat ik U kenn’ in het eerst  
van mijn jeugd.

Dat ik God al ken van “in het eerst van 
mijn jeugd”, daar gaat het om op onze 
scholen. Als leerkracht krijg je zo een hele 
verantwoordelijkheid om hen dit geloof 
bij te brengen.

Ik had het geluk dat ik van huis uit ben 
opgegroeid met de Bijbel, maar heel 
veel van “onze” kinderen leren de Here 
God en de Here Jezus pas kennen, in hun 
eerste levensjaren, als ze bij ons op school 
komen en in de klas de verhalen uit de 
Bijbel horen en er ook leren hoe de Heer 
Jezus over Zijn Vader vertelt. 

Ze luisteren niet alleen naar de Bijbelse 
woorden, ze praten er ook over, ze zingen 
over Gods liefde en ze vieren samen fees-
ten zoals Kerstmis en Pasen.

Een paar weken geleden was het kerst-
feest.  Eerst kwam de voorbereiding die 
hen al in de sfeer bracht en dan volg-

de het feest dat op onze scholen 
niet om eten en drinken of om 
cadeautjes draait, maar om de 
grootse gebeurtenis dat een 
klein Kind naar de aarde kwam 
om er voor ons te zijn.

Dat mogen wij hen vertellen in 
heel eenvoudige woorden in 
hun peutertijd, tot aan het eind 
van de lagere school als ze er 
dieper op in kunnen gaan. 

Als ze dan na hun lagere 
schooltijd uitwaaieren in alle 
richtingen, hopen we dat de 

kinderen later, net zoals in het lied, 
ook dankbaar zullen zijn dat zij dit 
alles leerden van jongs af aan.

Op onze scholen mogen wij zaai-
en en als we zien dat er heel wat 
oud-leerlingen hun kinderen naar 
onze school brengen omdat ze 
hun kinderen willen meegeven 
wat ze zelf bij ons kregen, zijn we 
daar dankbaar voor en denken 
we dat we niet vergeefs gezaaid 
hebben. 
Moge de oogst groot zijn.

Nelly Pannecoucke – Joziasse

Getuigenis van een leerkracht op rust

GENT



4 aan de basis 
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In juli w
erd ik de nieuw

e directeur 
van ‘D

e Schatkist’ in Brussel, die 2 jaar 
geleden w

as opgericht.  Als tw
intiger 

stond ik enkele jaren voor de klas in de 
‘School m

et de Bijbel’ in G
enk, m

aar 
die jaren lagen al ver achter m

e.  N
a 10 

jaar als zendeling bij YW
AM

 gew
erkt 

te hebben, zat m
ijn hele didactische 

kennis ergens diep w
eggeborgen, m

aar 
toch m

erkte ik dat G
od aan m

e trok.  

O
p dat m

om
ent had ik geen idee van 

het w
erk dat voor m

e lag.   Alles w
at in 

een andere school vanzelfdsprekend 
is, m

oet in een nieuw
e school nog 

opgebouw
d w

orden.  D
it kan gaan 

van het plaatsen van een afdak, m
et 

de steun van SSBG
! tot het ophangen 

van borden, van het schrijven van 
een taalbeleid tot het m

aken van 
lessenroosters, …

  

In dit alles m
erk ik dat G

od zo gew
eldig 

leidt.  H
ij is trouw

 in alles w
at H

ij doet.  
Ik ben gezegend m

et een gew
eldig 

sterk netw
erk rondom

 m
e.  M

ijn 
schoolbestuur gaat regelm

atig een 

Vrienden van de Gaspard de Colignyschool 
te Gent (B)

Geloofsgenoten in binnen- en buitenland

Reeds 95 jaar bestaat onze VZW
 (verge-

lijkbaar m
et Stichting in N

ederland) m
et 

als doel het geven van Christelijk onder-
w

ijs op onze “School m
et de Bijbel” en dit 

m
et een Protestants Evangelische inslag.

In het katholieke Vlaanderen is het 
bestaan van nog een aantal van deze 
scholen en het overleven ervan als een 
unicum

 te beschouw
en.

2017 is een speciaal jaar gew
orden. W

e 
hebben als school in juni 2017 afscheid 
genom

en van een uitstekende onder-
w

ijskracht, “M
eester” Chris de Potter. 36 

jaar heeft hij onze school m
et hart en ziel 

gediend m
et alle geestdrift en creativiteit 

die in hem
 w

as. H
ij m

aakte kortfilm
s voor 

de school, fungeerde als m
entor voor de 

extra m
ile en steunt m

e door dik en 
dun.  Ik heb een top secretaresse die 
al m

ijn vragen beantw
oordt nog voor 

ze gesteld zijn.   M
aar ook binnen de 

koepel van IPCO
, de Scholen m

et de 
Bijbel, w

ord ik gew
eldig opgevangen.  

Voor elke vraag kan ik w
el ergens 

terecht.  D
e directeurs delen graag hun 

ervaring, hun w
ijsheid en alle m

ogelijke 
docum

enten om
 m

e te helpen.   

D
e eerlijkheid, openheid en kw

ets-
baarheid die ik hier m

ag proeven, 
geeft m

e een enorm
 vertrouw

en in 
deze scholengem

eenschap.  D
e m

anier 
w

aarop directeuren sam
en bidden 

en hun leven m
et elkaar delen is 

baanbrekend.  

Ik besef dat ik nog veel zal m
oeten leren en 

dat nog heel w
at w

atertjes doorzw
om

m
en 

m
oeten w

orden, m
aar m

et de om
kadering 

die de Scholen m
et de Bijbel voor m

ij 
voorzien, de steun van m

ijn bestuur en 
de ondersteuning van SSBG kijk ik de 
toekom

st opgew
erkt tegem

oet.  
Jorien Creem

ers

jonge leerkrachten, w
as een uitstekend 

m
usicus, actief lid van het bescherm

com
i-

té, uitvinder van spelletjes voor de Fancy 
Fair, “vader” van Fonske (een buikspreken-
de pop), ICT-coördinator en een bege-
nadigd natuurfotograaf. D

e laatste jaren 
w

erd het w
at m

oeilijker; zijn gezondheid 
ging snel achteruit. Chris heeft niet m

eer 
lang van zijn w

elverdiend pensioen m
o-

gen genieten. H
ij overleed in septem

ber.

O
nze school is het nieuw

e jaar 2018 vol 
goede m

oed gestart m
et inm

iddels 171 
leerlingen. D

e overheid geeft ons de 
kans om

 door een grotere integratie van 
kinderen uit de Gentse m

ulticulturele 
sam

enleving ons leerlingaantal gevoelig 
uit te breiden.  O

m
 deze capaciteits-

uitbreiding in gebouw
en te kunnen 

financieren is een belangrijk budget (70%
 

van de totale kost) bij de overheid voor 
ons opzij gezet. W

e hebben inm
iddels 

hiervoor een architectenteam
 aangesteld, 

die na de opm
aak van de haalbaarheids-

studie nu bezig is m
et het voorontw

erp 
en ontw

erp.

N
a de ontvangst van het ontw

erp zullen 
w

ij in binnen- en buitenland kerken, 
oud-leerlingen en iedereen die onze 
school en ons onderw

ijs een w
arm

 hart 
toedragen aanspreken om

 het totale 
budget bij elkaar te krijgen, vóór w

e m
et 

de bouw
 kunnen beginnen. N

a het afron-
den van de ontw

erpfase, kom
en w

e bij u 
terug m

et alle benodigde budgetten en 
de concrete ontw

erptekeningen.

W
ij vragen nu reeds uw

 ondersteuning 
om

 de uitbreiding van de school en dus 
het verbreiden van de boodschap van de 
Bijbel in de Vlaam

se contreien verder te 
kunnen zetten.

Jan van Bergeijk
Bestuurslid

Jaarlijks w
erken w

e m
et de hele school 

aan een grote inzam
elactie voor een 

goed doel. O
ok dit schooljaar w

ilden w
e 

graag de handen uit de m
ouw

en steken 
om

 geld in te zam
elen voor een speciaal 

zendingsproject. W
e kozen deze keer 

voor ‘H
idden Abilities’, een tehuis voor 

kinderen m
et een m

entale en fysische 
beperking in Ethiopië. Juf Tonia van de 
tw

eede kleuterklas zal van 1 m
aart tot 1 

april als vrijw
illiger helpen in dit tehuis, 

m
aar ook het thuisfront kan een steentje 

bijdragen door geld in te zam
elen om

 
allerlei m

aterialen aan te kopen die de 
kinderen daar echt nodig hebben. Het 
gaat om

 eenvoudige zaken als stoffen lui-
ers, bananen voor de kinderen, geld voor 
schooluniform

en & m
ateriaal, etc.

 Hoe w
e dit concreet w

illen aanpakken? 
Elke klas heeft een opdracht gekregen die 
ze tot een goed einde m

oeten brengen. 
Slagen ze daarin, dan verdienen ze een 
ster. Het is de bedoeling dat elke klas-
groep z’n best doet om

 de ster in de 
w

acht te slepen zodat w
e een ‘sterren-

school’ m
ogen w

orden. D
e uitreiking van 

de sterren zal plaatsvinden tijdens het 
schoolfeest later dit jaar.

Elke opdracht heeft als hoofddoel geld 
in te zam

elen voor het gekozen zen-
dingsproject, m

aar daarnaast leren de 
kinderen ook andere vaardigheden 
aan. D

e opdrachten zijn heel gevarieerd 
en aangepast aan het niveau van de 
kinderen: zo zal het zesde leerjaar auto’s 
w

assen & zam
elt het vierde leerjaar dan 

w
eer geld in door te sporten. D

e kinderen 
en leerkrachten zijn alvast heel enthousi-
ast en kunnen niet w

achten om
 hun ‘ster’ 

binnen te halen. 
  

M
eester W

esley

O
penbaring 7: 9-10  Hierna zag ik en zie, 

een grote m
enigte, die niem

and tellen 
kon, uit alle naties, stam

m
en, volken en 

talen, stond vóór de troon en vóór het 
Lam

, bekleed m
et w

itte gew
aden en 

palm
takken in hun hand.  En zij riepen m

et 
een luide stem

: D
e zaligheid is van onze 

God, D
ie op de troon zit, en van het Lam

!

Elke keer als ik de kinderen van onze school 
hoor aanbidden, kruipen m

e de rillingen 
over m

ijn rug als ik verlangend uitkijk naar 
het m

om
ent dat die grote m

enigte uit alle 
naties, stam

m
en, volken en talen voor Gods 

troon zal staan en sam
en zal uitroepen ‘De 

Zaligheid is van onze God’  
  H

et zijn net díe naties, volken en 
talen die D

e Schatkist in Brussel zo 
uniek m

aakt.  M
et m

eer dan 90%
 

anderstaligen in onze school m
ogen w

e 
elke keer w

eer een voorproefje krijgen 
van w

at er kom
en gaat.   

W
anneer w

e aan de kinderen vragen om
 

te bidden zeggen w
e ‘en dat m

ag in de 
taal van je hart’.  Pools, Engels, Portugees, 
Arabisch, Lingala, …

  Veel versta ik niet 
van hun gebed, m

aar ik herken in alle 
talen de slotzin: ‘in Jezus naam

, Am
en’.  

H
etzelfde gebeurt w

anneer iem
and 

‘lees je bijbel bidt elke dag’ inzet. Een 
m

edley is begonnen die doorgaat tot 
ook het Turks, het Frans en het Spaans 
aan bod zijn gekom

en.  

In de inkom
hal hangt een w

ereldkaart die 
m

et prikkertjes aanduidt w
ie van w

elk land 
afkom

stig is.  Ja, in een stad als Brussel zijn 
alle culturen vertegenw

oordigd.  

God is een God van alle naties, van alle 
talen.  Al in genesis belooft God aan 
Abraham

 dat hij tot zegen zou zijn voor 
alle volken.  H

et idee dat w
ij m

et zijn allen 
sam

en in staat zullen zijn om
 de lengte, 

breedte, hoogte en diepte van Gods 
liefde te begrijpen is toch te m

ooi voor 
w

oorden.   Ieder in zijn uniek zijn, ieder in 
zijn cultuur, in zijn ervaring kan een ander 
facet van de grootheid van God laten 
zien.  H

ij is zoveel m
eer dan w

ij m
et enkel 

ons W
esterse denken kunnen bevatten.    

G
eprezen zij Zijn naam

Een nieuw
e job, een nieuw

e uitdaging

G
etuigenis van een leerkracht op rust

BRU
SSEL

G
EN

T
Alle volken

Zendingsproject
DANKPUNTEN:

Voor het constructief en leerrijk pedagogisch 
studieweekend van de directeurs in Aubel (Voerstreek) 

afgelopen midweek in januari. 

Voor de ontvangen inzichten hoe we ‘De Zonnebloem’ 
in Antwerpen correct kunnen ondersteunen en gelijk de 

scholengemeenschap kunnen versterken.

Voor het samenwerkingsakkoord dat de koepel kon 
sluiten met de grote KOV koepel, voor alle expertise en 

kennis die hierdoor beschikbaar wordt gesteld van IPCO;
 

Voor de goede relaties tussen IPCO en de bevoegde 
instantie (PEGO comité), dat meebeslist over het starten 

van een nieuwe school ?! 

GEBEDSPUNTEN: 
Voor de nieuwe initiatiefnemers voor het opstarten van 
een nieuwe school met de Bijbel in de regio van Brugge 
(waar er nog geen Protestants-Evangelische Basisschool 

is !!!); Voor inzicht en wijsheid;

Voor moed en kracht in de pedagogische teams bij het 
uitrollen van de verbeterplannen in Genk, Brussel en 

Antwerpen. Voor ogen, oren en harten die gericht blijven 
op Gods grote doel;

Voor nieuwe instroom van kinderen op de verschillende 
instapmomenten in het jaar, in het bijzonder voor Genk 

en Aarschot en Marke (Mijn Oogappel).  

Voor politieke doorbraak in het Brussels hoofdstedelijk 
gewest; dat de nieuw aangekondigde middelen voor de 

periode van 2019-2021 nu ook proportioneel naar ‘De 
Schatkist’ zullen toegewezen worden.

Dat in Vlaanderen de vrije keuze van godsdienst en van 
onderwijs niet ondermijnd wordt door humanistische 

beleidsvisies, of zogenaamde besparingsplannen. 


