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KOContact – kerk (2) 
 

 

 

Veenendaal, 2 april 2020 

 

Geachte kerkenraad, 

 

Op 21 maart jl. hebben we u geïnformeerd over de coronacrisis en hoe we vanuit KOC Diensten 
hierin dienstbaar proberen te zijn aan school, gezin en kerk. Tevens hebben we onze KOContacten 
voor school en gezin met u gedeeld, zowel op genoemde datum als vorige week.  
 
Het besluit van  onze overheid dat de scholen tot 28 april dicht moeten blijven, betekent dat onze 
scholen en gezinnen het niet makkelijker zullen krijgen. Vooral voor gezinnen met kwetsbare 
kinderen heeft dit besluit een grote impact. 
 
Gezinnen 
Vanwege deze ontwikkelingen, willen we naast het delen van het 3e nummer van de KOContacten 
voor school en gezin, ook een 2e KOContact kerk u aanreiken. Als kerkenraad heeft u er in veel 
gevallen zicht op waar gezinnen het moeilijk kunnen hebben. Graag willen we met u delen wat we 
daarin voor u en de gezinnen van uw gemeente kunnen betekenen en hoe u daarin de burgerlijke 
gemeente kunt betrekken.   
 
Vragen 
Als u vragen en/of zorgen heeft over gezinnen en/of hen met ons in verbinding wilt brengen, neemt 
u dan gerust contact op. Vragen m.b.t. opvoeding (vanuit ouders en kerkenraden) kunt u stellen via 
toegang@koc.nu. Wilt u liever telefonisch contact, neemt u dan contact op met dhr. A.G.J. van 
Berkum, manager van onze afdeling Jeugd en gezin (06-15358065).  
 
Opvang voor kinderen in moeilijke situaties 
Kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen, kunnen aanspraak maken op opvang op school 
of de kinderopvang. Andere ouders zijn aangewezen op eigen oplossingen. Dat is niet voor iedereen 
haalbaar. In sommige gevallen kan dat leiden tot ongewenste of gespannen situaties. De meeste 
gemeenten hebben een protocol over hoe ze omgaan met noodopvang. Wilt u meer informatie 
hierover, neemt u dan contact op met dhr. A.G.J. van Berkum, manager van onze afdeling Jeugd en 
gezin. Hij kan u van advies voorzien hoe te handelen in voorkomende situaties.  
 
Livestream 
Zoals u inmiddels weet kunnen er iedere dag Bijbelvertellingen worden beluisterd via de Livestream 
van KOC Diensten (www.kocdiensten.nu/kocontact). Vanaf a.s. maandag kunnen er vertellingen uit 
de kerkgeschiedenis en de vaderlandse geschiedenis worden beluisterd. Als er eenzamen, ouderen 
en anderen in uw gemeente zijn, voor wie dit een verantwoorde tijdsbesteding en afleiding kan 
zijn, kunt u hen hierop attenderen. 
   
Afsluiting 
Het bovenstaande wilden we graag met u delen, zodat u als kerkenraad goed op de hoogte bent en 
uw gezinnen, zeker daar waar u vragen en zorgen constateert, van informatie kunt voorzien en/of 
naar ons kunt verwijzen. 
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We wensen u licht en wijsheid in al uw ambtelijke arbeid, in het bijzonder ook in de 
omstandigheden waarin we samen verkeren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

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


