Wilt u het werk van onze school steunen?
Graag verwelkomen we u als donateur!
Geachte heer/mevrouw,
De Ds. Koelmanschool te Gorinchem gaat uit van de ‘Vereniging tot het verstrekken van Christelijk
basisonderwijs op reformatorische grondslag’ te Gorinchem.
De vereniging is gegrond op het onveranderlijke Woord van God, nader uitgedrukt in de Drie
Formulieren van Enigheid. Aan het Woord van God worden op onze school de beginselen voor de
opvoeding en het onderwijs ontleend.
De Ds. Koelmanschool is genoemd naar dominee Jacobus Koelman, een predikant die leefde in de tijd
van de nadere reformatie. De toepasselijkheid van deze naam voor onze school blijkt uit tenminste twee
zaken. Ten eerste willen we in en door ons onderwijs de binding met de doelstellingen van de (nadere)
reformatie onderstrepen. In de tweede plaats zien we de opvoeding op school als een verlengstuk van
de opvoeding thuis en in dat licht bevat het boek ‘De plichten der ouders’ dat dominee Koelman heeft
geschreven ook leerzame elementen voor zogenaamde beroepsopvoeders.
Veel van de ca. 325 kinderen die onze school bezoeken komen uit Gorinchem. Daarnaast komen er
kinderen naar onze school uit Ameide, Arkel, Asperen, Boven-Hardinxveld, Brandwijk, Dalem,
Giessenburg, Goudriaan, Groot-Ammers, Hardinxveld-Giessendam, Hoogblokland, Kaatsheuvel,
Langerak, Molenaarsgraaf, Nieuwland, Nieuwpoort, Noordeloos, Ottoland, Raamsdonksveer,
Schelluinen, Spijk, Sprang-Capelle, Tienhoven, Vianen, Vuren en Waal. De Ds. Koelmanschool vervult dus
duidelijk een streekfunctie.
De ouders van kinderen die onze school bezoeken, zijn vrijwel allemaal lid van één van de volgende
kerkgenootschappen: Gereformeerde Gemeenten, Christelijke Gereformeerde Kerken, Protestantse
Kerk in Nederland (Hervormd op Gereformeerde grondslag), Hersteld Hervormde Kerk, Oud
Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Er zijn ca. 30 personeelsleden werkzaam op school.
Meer informatie over onze school is te vinden op: www.koelmangorinchem.nl
Als u het werk van onze school(vereniging) een warm hart toedraagt, nodigen wij u graag uit dit werk te
ondersteunen door donateur te worden van onze schoolvereniging.
Aan het donateurschap zijn geen voorwaarden verbonden. Als donateur ontvangt u driemaal per jaar
een infoblad en eenmaal per jaar zal u gevraagd worden om uw donatie over te maken. De minimum
donatie bedraagt € 10,= per donateur per jaar.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Aanmeldingsformulier donateur
( dit formulier is ook te downloaden op www.koelmangorinchem.nl )
U kunt zich aanmelden als donateur door de onderstaande gegevens in te vullen:

Voorletter(s)

Naam

Achternaam

Dhr. / Mw. *

Straat
Postcode +
Woonplaats
Tel. nr.
Email-adres

Bent u op dit moment lid van de schoolvereniging en wilt u het lidmaatschap beëindigen en omzetten in
een donateurschap? Ja / Nee *

* Aub doorhalen wat niet van toepassing is

Datum :

Handtekening :

Hartelijk dank voor uw aanmelding!

Gelieve het ingevulde formulier op te sturen naar:
Ds. Koelmanschool
Tapperstraat 1
4204 TR Gorinchem
of per e-mail aan: donateurs@koelmangorinchem.nl

