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KOContact – kerk (1) 
 

 

Veenendaal, 20 maart 2020 

 

 

Geachte kerkenraad,  

 

Het is aan- en ingrijpend wat er op de wereld en in ons land gebeurt. Als de Heere Zijn almacht 
toont, ervaren we zulke nietige schepselen te zijn. Het is niet in onze hand, maar in Zijn hand. Het 
is onze hartelijke wens dat de Heere ons op de rechte plaats wil brengen. Het gaat om 
verootmoediging voor Hem, smeking aan de troon der genade en bekering tot Hem.  
 
Onze overheid heeft besloten alle scholen te sluiten tot 6 april. Dit is een besluit met grote impact 
voor de scholen en alle gezinnen. In zo’n situatie zijn en ontstaan er veel initiatieven en het is 
begrijpelijk dat scholen en gezinnen keuzes maken. 
 
Vanuit onze kernopdracht ‘dienstbaar aan school en gezin’ willen we graag voor onze scholen en 
gezinnen van betekenis zijn op grond van Gods Woord, onze belijdenisgeschriften en onze 
formulieren van de Heilige Doop en ten behoeve van het huwelijk.  
 
Om goed aan te sluiten, is navraag gedaan waaraan behoefte is. Graag willen we u via dit schrijven 
hierover informeren. 
 
KOContact 
Er is door ons een advies- en redactieteam ingericht, dat er zorg voor draagt dat én scholen én 
gezinnen met regelmaat (zoveel als mogelijk) identiteitsgebonden onderwijskundige en 
opvoedkundige informatie krijgen. We verspreiden deze ‘nieuwsbrieven’ via de scholen, met het 
verzoek de opvoedkundige informatie door te sturen naar de bij school betrokken gezinnen. Tevens 
willen we u als kerkenraden, die lid zijn van de VBSO, van deze nieuwsbrieven voorzien, zodat u 
ervan van weet. En als er gezinnen zijn waarvan kinderen niet naar een VBSO-school gaan, zij wel 
deze informatie mogelijk via u kunnen krijgen of door u naar ons verwezen kunnen worden. De 
brieven die uitgaan in pdf en ook op onze website komen, hebben de naam KOContact, waarbij we 
willen werken met drie varianten: KOContact school, KOContact gezin en KOContact kerk. Van deze 
laatstgenoemde variant leest u nu het eerste nummer. 
 
Vraagbaak 
Tevens zorgt genoemd team ervoor dat alle vragen van opvoedkundige en onderwijskundige aard die 
bij ons binnenkomen, zo snel mogelijk worden beantwoord. De beantwoording wordt dit door team 
zelf verzorgd of zij verwijzen intern door naar de juiste persoon. Om alle ruimte te bieden voor 
vragen en deze goed te stroomlijnen, zijn er twee mailadressen beschikbaar.  
- Vragen m.b.t. opvoeding (vanuit ouders en kerkenraden) kunt u stellen via toegang@koc.nu. 

Uiteraard kunt u ook altijd telefonisch contact opnemen.   
- Vragen m.b.t. het onderwijs (vanuit leerkrachten en directeuren) worden gesteld via 

vragen@koc.nu, een speciaal daarvoor aangemaakt mailadres in deze situatie 
 
 

mailto:toegang@koc.nu
mailto:vragen@koc.nu


 
  

2/2 
KOContact kerk - 1 

Website met geluidsbestanden 
Uit de reacties van scholen blijkt er behoefte aan een goede invulling rond identiteit (verantwoord 
aanbod) richting de gezinnen. Dit kan door Bijbelvertellingen, (kerk)geschiedenisverhalen, verhalen 
met een goede boodschap e.d. We hebben gepeild onder scholen en er is voldoende draagvlak om 
vanuit onze organisatie samen met de scholen hier invulling aan te geven. Technisch lijkt het 
mogelijk om één en ander te realiseren en dit medio volgende week online te hebben. Momenteel 
staat de vraag uit op alle scholen wie er mee willen werken om tot een verantwoorde en 
kwalitatieve invulling te komen. Overigens, als u zelf mensen kent die vanuit identiteit en 
kwalitatief voor onze kinderen vertellingen kunnen verzorgen of anderszins, horen we dat graag van 
u. 
 
Suggesties 
Als kerkenraad en binnen uw gemeente zullen er ook initiatieven zijn hoe in deze omstandigheden 
voor uw (doop)leden wat te kunnen betekenen. Op basis van de inbreng die we als organisatie van 
buiten en van binnen hebben gekregen, willen we geheel vrijblijvend enkele suggesties met u 
delen: 
- Probeer goed zicht te houden op hoe het gaat in de gezinnen; er komt veel op ouders en 

kinderen af. Zeker gezinnen waar het normaliter al niet vanzelf gaat, vragen bijzondere 
aandacht. Zoals hierboven al aangegeven zijn we graag dienstbaar, ook aan deze gezinnen. 

- Inzetten van jongeren om via de kerktelefoon voor te lezen (ook ter ontlasting van u als 
ambtsdragers die in deze omstandigheden wellicht vaker dan gebruikelijk moet lezen) 

- De jeugd inzetten om dienstbaar te zijn aan ouderen, hulpbehoevenden en anderen, door waar 
mogelijk bijvoorbeeld boodschappen e.d. te laten doen (en deze conform de 
overheidsmaatregelen af te geven) 

 
Afsluiting 
Het bovenstaande wilden we graag met u delen, zodat u als kerkenraad goed op de hoogte bent en 
u de gezinnen van uw gemeente, zeker daar waar u vragen en zorgen constateert, van informatie 
kunt voorzien en/of naar ons kunt verwijzen. 
 
We wensen u als kerkenraad ook van harte sterkte toe in deze bijzondere omstandigheden. Het is 
onze hartelijke wens dat we, in afhankelijkheid van de zegen van de Heere, van Wie we belijden in 
Zondag 10 dat alles in Zijn hand is, het goede mogen zoeken voor uw (doop)leden en onze gezinnen. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
A.R. (Arno) Bronkhorst, 
Raad van bestuur 
 


