Herderstocht Balloo 24 december 2012
Deze herderstocht is een wandeling van 2,5
kilometer over een donker Ballooërveld op
Kerstavond. Balloo ligt in de gemeente Aa
en Hunze in Drenthe. Er kan tussen 17.30
en 20.00 uur gestart worden. De route is
verlicht met behulp van olielampjes. Op
vijf plekken wordt steeds een deel van
het kerstevangelie verteld door Romeinse
soldaten, herders, wijzen en de evangelist
Lucas. De tocht eindigt bij de stal waarin
zich Jozef, Maria en kindje Jezus zich
bevinden.

Ieder jaar gaat de opbrengst van de
herderstocht naar een goed doel. Dit jaar
is dat de actie voor basisschool de Elim
Star Academy van Stichting God Bless You
Homes, zoals genoemd in samenwerking
met Wilde Ganzen. Met 25 vrijwilligers
gaan we op 24 december richting het
Ballooërveld om de Drentse organisatie te

helpen bij dit grote evenement.
We hopen dat heel veel mensen het
kerstevangelie komen beluisteren en zien
uit naar een geslaagde avond. En bent u in
de gelegenheid om te komen, dan bent u
VAN HARTE WELKOM!!
Voor meer informatie:
www.herderstochtballoo.nl

St. GBYH

Nieuws

Activiteitenkalender
• 8 december Winterfair in
Randerode, Ugchelen
• 11 december kerstmarkt in
de Matenhof, Apeldoorn
• 12 december kerstmarkt in
Talma Borgh, Apeldoorn
• 12 december kerstmarkt in
de Hartkamp, Raalte
• 14 december kerstmarkt in
de Veenkamp , Apeldoorn
• 24 december Herderstocht op
het Ballooërveld, Balloo

Met vriendelijke groeten,
Wim en Ria Hart
Klaas Kousemaker
Eveline Verbaan
Maja Visser

Wilde Ganzen vliegt
voor Elim Star!
onze visie:
St. God Bless You Homes
de Parkelaar 14
7339 JB Ugchelen NL

E. info@gbyh.nl
W. www.gbyh.nl
T. 06-51061929 / 055-5423712

KvK: 08137099
ING Apeldoorn 67 15 39 523

Aangesloten bij Mondial Apeldoorn, platform voor ontwikkelingssamenwerking.
Aangesloten bij Partin, de koepel voor het particuliere initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

weduwen & wezen
bijstaan in hun nood
Jacobus 1: 27
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Bouw mee aan de basisschool van GBYH

Nog maar een paar weken te gaan en het
jaar 2012 zit er alweer op. Wat is de tijd
snel voorbij gegaan. Dit merken wij ook aan
de acties die gevoerd zijn voor de bouw van
basisschool de Elim Star Academy. Zo was
GBYH op verschillende markten aanwezig
met een kraam en zijn er een autowasdag
en een spinning marathon geweest. Ook
hebben verschillende kerken actie voor
GBYH gevoerd en komen er giften van
particulieren en organisaties binnen.
Al deze acties en giften hebben er toe geleid
dat de teller nu op ruim € 33.000 staat. Een
ontzettend mooi bedrag, en daarom willen
wij iedereen bedanken die op welke wijze
dan ook tot nu toe heeft bijgedragen.

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen
lezen kost de nieuwbouw van de basisschool
in totaal €79.000. Hiervan wordt €20.000
geworven in Kenia en de overige €59.000
in Nederland. Deze fondsenwerving doen
we in samenwerking met Wilde Ganzen.
Zij geven een premie van 55% over iedere
euro die binnenkomt. Dit houdt in dat
Stichting GBYH €38.000 moet inzamelen.
We hopen dat we dit aan het einde van
het jaar bij elkaar hebben. Helpt u mee?
Homes
De kinderen in de Homes groeien zo
hard, ze schieten gewoon de lucht in. Hun
schoolprestaties zijn goed en we hopen dat
ze zich hierin blijven ontwikkelen.
Afgelopen week was het een speciale week
voor de kinderen. Simon en Beatrice hebben
namelijk voor ieder van hen een konijn
gekocht. Ze wilden al heel graag een konijn
en het leek Simon en Beatrice dan ook een
goede manier om verantwoordelijkheid
te leren, om te leren zorgen voor elkaar
en voor een dier. De kinderen zijn erg blij
met de konijnen en iedere dag na school
worden ze met plezier door hen verzorgd.
God Bless You High School

Dit is het derde jaar dat Form IV van de GBY
High School meedoet aan het Nationale
examen in Kenia. We zijn ervan overtuigd
dat de studenten goed zijn voorbereid

om hieraan deel te kunnen nemen.
De afgelopen twee jaar waren de studenten
van de GBY High School de beste van hun
district, en we hopen dat het dit jaar niet
anders zal zijn. Er is een gebedsdag geweest
voor de studenten, hun ouders en het team
van leerkrachten. Dit was een erg positieve
dag.
Het is gebruikelijk dat er vanuit de overheid
toezicht wordt gehouden tijdens het
examen. Op dit moment zijn er dan ook
dagelijks twee politieagenten en twee
supervisors aanwezig op school. In Kenia
wordt aan de hand van de resultaten
van dit examen bepaald of je wel of niet
naar universiteit mag. Het is dan ook een
erg spannende periode voor de Form IV
studenten. Bid u mee voor goede resultaten
en voor hun toekomst?
Ambassadeurs van GBYH
In deze nieuwsbrief willen wij u graag aan
twee van onze ambassadeurs voorstellen:
Willeke van der Panne en Simone Turnbull.
Zij verzorgen workshops waarmee ze het
werk van GBYH ondersteunen.
“Willeke en Simone kunnen jullie vertellen
wat jullie activiteiten zijn?”
“Gemiddeld één keer in de twee maanden
geven wij een stempelworkshop. We
maken kaarten, doosjes en cadeautjes. Ons
doel is om iets te maken, dat je geven kunt!
Wij geven onze gasten de kans om met
elkaar plezier te hebben. Zodat je na
afloop met een goed gevoel het stapeltje
zelfgemaakte projecten en een glim- of een
schaterlach mee naar huis kunt nemen!”
“Waarom steunen jullie het werk van
GBYH?”
“In Efeziers 4: 28b staat: “(…Door zelf hard
te werken) om iets weg te kunnen geven
aan wie het nodig heeft.” Dit is wat wij

graag doen; onze talenten en tijd inzetten,
waardoor we anderen kunnen geven wat
zij nodig hebben. We vinden dat prachtig
en heel erg leuk om te doen! GBYH zorgt
ervoor dat volwassenen en kinderen in
Kenia ook die mogelijkheid krijgen. Door
te zorgen voor onderwijs krijgen kwetsbare
kinderen en jongeren een toekomst,
waardoor zij op hun beurt hun talenten en
tijd kunnen inzetten ten behoeve van hun
eigen omgeving. Onder het mom van `heel
veel kleine beetjes is een heleboel geld’,
dragen wij dankbaar ons steentje bij!”
Enthousiast geworden? Een plekje bij
de workshop kun je boeken bij Willeke
via willeke-en-ik@solcon.nl
Houd ook
www.eenkaartjekleurtjedag.nl in de gaten,
want zodra deze in de lucht is, kun je hierop
meer informatie vinden! (Mannen niet
uitgesloten!) Voor een Stampin’ Up! party
in de buurt van Woerden kun je contact
opnemen met Simone via
turnbull.simone@gmail.com

