
  
 
  

 
KOC Diensten, Veenendaal Nieuweweg-noord 251 3905 LW 

 

 
Een meelevende groet 
 

Beste collega’s, 

 

Een school zonder hart, wat doet dat veel met je, want de kinderen zijn toch om wie het in jouw werk en 

op jullie school draait. Al drie weken mis je ‘de ogen-blik’, het praatje, even gehurkt bij dat meisje dat je 

aandacht nodig heeft, de duim omhoog naar die jongen die op je waardering wacht en weer verder kan. 

Dit is al drie weken zo… en duurt ten minste nog drie weken. 

 

Hoe zal het met ‘mijn’ kinderen gaan? Zal het ze thuis lukken om het school-/huiswerk te doen? Ja, een 

aantal van de kinderen zal zich prima redden. Maar juist het kind dat zo’n baat heeft bij de structuur van 

de schooldag en in de klas, hoe is het met hem of haar? Of de jongen of het meisje dat het eigenlijk 

zonder jouw instructie en begeleiding niet zelf kan? Je hebt contact, je hoort wat en toch leeft bij jou de 

vraag: Hoe zal het echt met hen gaan? En…hoe is het in de gezinnen? Lukt het de ouders om thuis-

onderwijs te geven? Hoe kan ik naast ze staan? Hoe kan ik helpen of wanneer is die hulp juist averechts?  

 

We kunnen ons voorstellen dat al dit soort vragen je bezig houden. Jij gaat daar op je eigen manier mee 

om, samen met je collega’s en samen met de ouders en kinderen, allemaal op afstand. Je probeert te 

doen, wat je kunt doen, vanuit ‘hart’ voor al ‘je’ kinderen. Maar je voelt dat ook jij geen ervaring hebt 

met de huidige omstandigheden.  

 
Je bent pedagoog en didacticus; in alle gebrek ben jij je ervan bewust dat je een identificatiefiguur bent 

voor ‘je’ kinderen. Kennisoverdracht is nu een stuk lastiger en wat nog moeilijker voor je zal zijn: je 

begint de dag niet samen met het zingen van de Psalmen, het gebed en de Bijbelvertelling. Juist nu wil je 

zo graag samen met de kinderen bij de boodschap 

van de Bijbel stil staan, in afhankelijkheid van de 

Heere. De lijdensgeschiedenis is van zo’n diepe 

betekenis. Het bloed van de Middelaar, dat Hij 

vrijwillig heeft gestort, is toch het enige red- en 

geneesmiddel. Hoe graag wil je deze boodschap 

aan het kinderhart leggen… en dat kan nu niet. Je 

hoeft zelfs niet eens de Bijbelvertellingen voor te 

bereiden… waar je juist nu met nog meer aandacht 

het Woord kunt onderzoeken.  

 

Het raakt je enorm. Je probeert met de beste bedoelingen en mogelijkheden in de situatie zoals die er nu 

is, samen met je collega’s te doen wat je kunt doen, maar… het knaagt, je krijgt er ‘hart-zeer’ van. Nu 

het ontberen is van het dagelijks schoolleven, wat waardeer je dan je roeping: omgaan met tere 

kinderzielen, - harten, -gevoelens, -vragen.  

 

Als collega’s van KOC Diensten (afdeling Scholen) willen we op deze wijze graag met je meeleven, je op 

deze wijze een beetje steun geven. En wat voor jou en ons nodig is, is dat we met alles wat er plaatsvindt 

en nog komen zal, door de Heere op de rechte plaats gebracht mogen worden en blijven. En waar je met 

de kinderen nu niet in de veilige omgeving van de klas over de Heere kunt spreken, kan je in de 

binnenkamer met de Heere over de kinderen spreken. Zijn raad zal bestaan en Hij zal al Zijn welbehagen 

doen. Wat een onverdiende zegen als de Heere deze roepstem wil heiligen tot Zijn eer en uitbreiding van 

Zijn Koninkrijk in vele (kinder)harten. 

  

Een meelevende groet, 

 

Rianne Alderliesten - Annedien Biesheuvel - Leon Bolier - Arno Bronkhorst - Mini le Comte - Elly van Dijk - 

Dianne van Hoeve - Willemien Huibers - Ada de Jong - Johanneke de Jonge - Agnita van Gent - Korstiaan 

Karels - Joke Krijgsman - Marrie Rozendaal - Krijnie Schaap - Annelien Siemerink 
 


