
Bid mee voor de kinderen van CBS Holk! 

Er zijn altijd vaders en moeders nodig die willen bidden voor hun kind. 
Wij nodigen je daarom van harte uit om met ons mee te bidden. 
Voel je vrij om eens langs te komen en te kijken: welkom! 
Op school Holk zijn verschillende moeders actief in de gebedsgroep ”moeders in 
gebed”: moeders die bidden voor de kinderen en de school (dit gebeurt wereldwijd: 
Moms in Touch International).  

Het doel: 

De gebedsgroep is een praktische vertolking van de visie waar we voor staan als 
school Holk; ons geloof in God en zijn zoon Jezus. Hij is onze Bron en wat is het relaxt 
en een voorrecht om Hem in alles te betrekken in ons dagelijks leven met alle vragen 
die we hebben. 

Alle onderwerpen zijn welkom om voor te bidden en danken: 
 
- Dat kinderen zich geliefd mogen voelen door Jezus en ze Hem mogen leren kennen 
- Voor bescherming, veiligheid en persoonlijke groei 
- Voor een liefdevolle, harmonieuze sfeer in de klas en school 
- Persoonlijke onderwerpen die een kind of ouder zelf inbrengt 
- Bidden voor leraren en personeel 
- Bidden voor wijsheid in beleidsvoering en voor bijbelse waarden als richtlijn. 
- Voor alles wat op school Holk speelt. 

Vertrouwelijk: Alles waarover gesproken of gebeden wordt is 
vertrouwelijk. 
  
Waar en wanneer: 

We bidden een keer in de twee weken  met elkaar gedurende een uur: 
Eén keer in de maand op woensdagochtend bij een ouder thuis en een keer per 
maand op school Holk. 

Oproep:  

De samenstelling van moeders en vaders in de gebedsgroep wisselt voortdurend, 
omdat kinderen komen en gaan van school Holk. Op dit moment bestaat de 
gebedsgroep slechts uit 1 persoon. We zijn daarom op zoek naar uitbreiding. 

  



Contact: via gebed@holk.nl 

Gebedspunten kun je mailen naar gebed@holk.nl. 
Contactpersoon: Lian Schoonhoven-Bos (06-48657505). 

Achtergrondinformatie:  

Voor achtergrondinformatie zie www.moedersingebed.nl 
of lees het boek ‘Elk kind heeft een biddende moeder nodig’ van Fern Nichols (ISBN 
90-6353-445-0) 

 

 

http://www.moedersingebed.nl/

