KOContact – gezin (9)
Beste ouder(s) / opvoeder(s),
“Opschieten, het is tijd!” Hoe vaak wordt dit niet gehoord? Voor schooltijd, voor kerktijd,
voor catechisatietijd, voor etenstijd, voor bedtijd?
Tijd voor een nieuw KOContact. Na het laatste KOContact voor de zomervakantie is
vanwege de positieve reacties besloten om het KOContact dit schooljaar vier keer te laten
verschijnen. Hierbij heeft u het eerste nummer in handen, waarbij het thema Tijd centraal
staat.
2020 het jaar van het coronavirus. Nog steeds een veelbesproken woord. Sinds de wat
rustiger zomertijd is het nu weer de tijd van een toenemend aantal besmettingen,
aangescherpte regels, toenemende druk in de ziekenhuizen. Gelukkig kwam na de
vakantietijd weer de schooltijd. De basisschoolkinderen kunnen nog naar school, regelmatig
worden echter klassen naar huis gestuurd vanwege ziekte op school. Leerlingen van het
voortgezet en hoger onderwijs zijn regelmatig thuis als ze te maken hebben met zieke
docenten of klasgenoten. Ook wordt er veel digitaal lesgegeven.
Mogelijk zijn er zorgen in uw gezin en/of familie. We ervaren allemaal, in meer of mindere
mate, de onrust die deze onzekere tijd met zich meebrengt.

UITSPRAKEN

KERKTIJD
Ontberen doet
begeren. Dit is
wel een passend
gezegde als het gaat over kerkbezoek.
Sinds een paar weken zijn er opnieuw
aanpassingen gedaan wat betreft het
aantal kerkgangers, wat was dat voor
de meeste mensen een teleurstelling.
Het zal voor de meeste gezinnen
betekenen dat er weer meer diensten
thuis worden meegeluisterd. Dat kan
lastig zijn als er ook nog kleine
kinderen in het gezin zijn. Mogelijk
heeft u inmiddels een manier gevonden
om de diensten te beluisteren die past
binnen uw gezin. Dat is heel fijn en
waardevol. Het is een aanrader om
thuis steeds hetzelfde ritueel te
volgen. Zo weten kinderen waar ze aan
toe zijn. Het met een opgroeiend gezin
vaak thuis meeluisteren, blijft voor
veel gezinnen echt moeilijk. Er leven
ook vragen. Hoever gaan we in het
gehoorzamen van de overheid? Hoeveel
vertrouwen hebben we in Gods zorg
voor ons? Wat verwachten we precies
van
onze
voorzorgsmaatregelen?
Vragen, die niet zomaar beantwoord
kunnen worden.

www.koc.nu
toegang@koc.nu
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‘Ik ben nog aan het uitrusten van het
thuisonderwijs en de zomervakantie. En nu
heb ik weer heel regelmatig kinderen thuis.
Ik vind het best pittig.’ (Moeder)
‘Ik hoef gelukkig maar 2 dagen thuis te
werken. Thuiswerken is niet echt fijn. Als
de kinderen uit school komen, kom ik niet
meer aan m’n werk toe. Logisch dat ze zich
uit moeten leven na dat stilzitten, maar
mijn werkdag zit er dan nog niet op.’
(Vader)
‘Het is best wel een gedoe hoor als er
iemand in je gezin positief getest is. En met
z’n allen opnieuw thuiszitten, kost bijna
nog meer energie dan in het voorjaar. Het
valt niet altijd mee om de goede sfeer erin
te houden.’ (Moeder)
‘Ik vond het zo fijn dat we weer wekelijks
naar de kerk konden, maar helaas is dat
inmiddels alweer veranderd’.
‘Mondkapjes? Echt dikke vette onzin! Maar
ja, ik moet wel, anders kom ik de school niet
in.’ (13-jarige)
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ONDER KERKTIJD
Het is zondagmorgen, 9.10 uur wijst de klok. Terwijl de oudste dochter achter het orgel is
gekropen, is vader Pieters wat stoelen aan het verschuiven met zijn zoon. Er liggen Bijbels op
tafel. Moeder Pieters heeft zojuist de jongste telg in de Maxi-Cosi gelegd en helpt haar
peuterdochter in haar jas en schoenen. Op haar wenk ‘ze zijn klaar hoor’, trekt ook vader Pieters
zijn jas aan en loopt met zijn jongste 2 kinderen de deur uit.
Een paar straten verderop woont het gezin Jansen. Daar zien we een ander tafereel. De oudsten
maken zich klaar om te vertrekken, terwijl de jongsten heerlijk aan het spelen zijn. Er ligt een
kinderbijbel op tafel. Even later gaat de bel. Vader Pieters stapt binnen en helpt zijn kinderen
uit hun jas. Zijn peuterdochter is al snel met de andere kinderen aan het spelen. Moeder Jansen
zal zich vandaag over de jonge kinderen ontfermen. De beide vaders en de oudsten uit het gezin
Jansen vertrekken naar huize Pieters. Daar zullen ze deze zondagochtend de kerkdienst
beluisteren.
De oppas van de kleinsten nemen ze bij toerbeurt waar. Er is zo meer aandacht. Er is zo meer
aandacht voor de preek bij de anderen. De “kleintjes” leiden de aandacht niet af. De oudere
kinderen worden meer gestimuleerd om eerbiedig te luisteren nu er anderen bij zijn. Samenzijn
in het klein. Het is een ‘hulpmiddel’, het vervangt de ‘echte’ kerkdienst niet. Maar beide
gezinnen zijn er nu mee geholpen, omdat er meer aandacht en eerbied is tijdens het beluisteren
van de kerkdienst.

TIJD VOOR …
CITAAT
Tijd
We spreken dikwijls over ‘tijd’.
De tijd gaat vlug, dat weten w’ allen.
’t Is of de dagen ons ontvallen
als zand dat door de vingers glijdt.
Na deze tijd is er geen tijd!
O, mocht dit woord ons hart eens treffen,
om dan in waarheid te beseffen:
we zijn op weg naar d’ eeuwigheid.
Hoe kort is onze levenstijd…
‘O God, leer ons de dagen tellen’.
We zien ons leven henensnellen.

Juist vanwege alle ondervonden onrust, is
het belangrijk om tijd te nemen voor
ontspanning. Als het weer het enigszins
toelaat, is het een aanrader om elke dag
even de buitenlucht op te zoeken. Kinderen
kunnen hun energie kwijt en ouders laten
hun hoofd even leegwaaien.
Spelletjestijd: Haal de spelletjeskast leeg
en ontdek de spelletjes die misschien wel
onder het stof zijn geraakt.
Knutseltijd: In de herfst liggen de
knutselspullen buiten voor het oprapen.
Dennenappels,
kastanjes,
eikels
en
herfstbladeren in prachtige geel, oranje,
bruin en rood tinten. En daar kun je zoveel
leuks mee doen (zie voor knutselideeën de
tips van de dag).
Gezamenlijke tijd: Samen muziek maken,
samen zingen, samen koken of bakken.

’t Wijst ons op de vergank’lijkheid.
‘Wil dan in deze korte tijd,
o Heere, ons tot u bekeren.
Wil door Uw Woord en Geest ons leren
wat nodig is tot zaligheid’.
Uit: ‘Licht en Uitzicht’
Christien de Priester
www.koc.nu
toegang@koc.nu
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KNUTSELTIJD

TIJD VOOR …
Activiteitentijd:
Maak
een
binnen
activiteitenpot. De pot maken is sowieso al
leuk. Je gebruikt hiervoor een oude glazen
pot die je kunt versieren met verf of
plakkers. Daarin stop je briefjes waarop je
samen
leuke
binnenspelletjes
en
activiteiten schrijft. En iedere keer als de
kinderen even niet weten wat ze moeten
doen, trekken ze een briefje uit de pot.
Oplaadtijd: Naast de ontspanning die
kinderen nodig hebben, is het ook goed om
aandacht te hebben voor voldoende
rustmomenten voor ouders. Hoe pakt u dat
aan? Blijft u doorrennen tot de kinderen uit
school komen om dan uitgeput samen met
hen aan tafel te vallen voor drinken met iets
erbij? Neem als moeder uw rustmomentjes.
Ga een half uur voor de kinderen uit school
komen even op de bank zitten. Lees een
tijdschrift, pak uw handwerkje enz. Zo kunt
u er weer op een positieve manier voor uw
kinderen zijn als ze met hun verhalen
thuiskomen. En als u beiden thuis bent?
Neem als vader de kinderen mee om te
helpen in de tuin, zodat moeder binnen
even haar handen vrij heeft. Laat de
kinderen helpen met het vouwen van de
was, zodat vader even tijd heeft voor de
administratie.
Etenstijd: Rond etenstijd is vaak een druk
moment. Bedenk vooraf wat de kinderen
kunnen doen en laat ze bijvoorbeeld elk op
een eigen plekje iets doen waar ze rustig
van worden. Of laat ze om de beurt helpen
met eten klaarmaken. Het geeft misschien
wat meer rommel, maar het is een extra
kwalitatief momentje met uw kind en ze
leren ervan.
Papa-/mamatijd: Verdeel de taken. Zodat
de ene avond mama de kinderen op bed legt
en de andere avond papa. Of net wat in uw
gezin past. Als ouders samen concrete
afspraken maken over de taakverdeling
werkt dat voor beiden en richting de
kinderen vaak positief.
Bedtijd: zorg voor vaste bedrituelen ook als
de kinderen meer thuis zijn. Het is
belangrijk voor de kinderen en uzelf om
goed uitgerust de nieuwe dag te beginnen.
Een vaste structuur in het avondritme helpt
hierbij.
Stille tijd: Laatst, maar niet minst
belangrijk, stille tijd en gebedstijd.

www.koc.nu
toegang@koc.nu

Spinnen horen toch een beetje bij de herfst.
Deze maak je van een kastanje. De poten
zijn van chenilledraad gemaakt waar je
strijkkraaltjes omheen kunt rijgen. Dan prik
je met een spijker of satéprikker gaatjes in
de kastanje waarin je de chenilledraad
steekt. Twee wiebeloogjes maken de spin
helemaal af.

Geef de mooiste herfstbladeren een plekje
in huis door er deze herfstkrans van te
maken. De basis is een kartonnen bordje
waar je het midden uit knipt, zodat alleen
de rand nog overblijft. Daarop plak je dan
je blaadjes en eventueel ook nog wat
andere herfstschatten zoals eikels &
kastanjes. Touwtje eraan en ophangen!

Simpel, maar zo leuk! Deze wiebel bloemen
maak je door papieren bloemetjes op
pijpenragers te plakken. De steeltjes draai
je om een potlood of pollepel zodat er een
spiraal ontstaat. En dan steek je ze in een
omgekeerde versierde papieren beker. Leuk
om het huis mee op te fleuren of iemand
een bloemetje cadeau te geven.

KOContact gezin 2020 – 9

3/4

TIJD VOOR NIEUWTJES

TIJD VOOR HULP?

•

Neem contact met ons op als u vragen of
zorgen hebt over uw kind. We denken met
u mee op een breed terrein aan thema’s:
uiten van gevoelens, weerbaarheid,
negatief denken over zichzelf en anderen,
(faal)angst, sociale angst, verlatingsangst,
dwangmatig gedrag, moeite met leren,
dyslexie,
dyscalculie,
goed
kunnen
leren/hoogbegaafdheid,
omgaan
met
rouw,
geplaagd
worden,
sociale
vaardigheden, slaapproblemen,
eetproblematiek, ADHD/ ADD, autisme,
seksuele
ontwikkeling,
planning
en
organisatie
van
huiswerk,
taken,
zelfredzaamheid, enz. Wanneer u vragen
heeft of u wilt zich aanmelden voor
diagnostiek, begeleiding of behandeling,
stuurt u een mail naar toegang@koc.nu met
vermelding
van
uw
naam
en
telefoonnummer.

•

•

Wist u dat er een podcast te beluisteren
is waarin onze collega Jan Bouw ingaat
op ‘opvoeden doe je samen’? Terug te
vinden op RD website: podcast
"opvoeden doe je samen".
Wist u dat KOC Diensten in 2021 een
oudercursus over ASS verzorgt? Op 21
januari, 4 februari, 18 februari en 11
maart staat dit ‘s avonds gepland. U
kunt zich aanmelden via de website of
via toegang@koc.nu.
Wist u dat er ook een cursus over AD(H)D
gepland staat? De cursusavonden zullen
plaatsvinden in 2021 op 28 januari, 11
februari, 4 maart en 18 maart. Ook
hiervoor kunt u zich aanmelden via de
website of via toegang@koc.nu.

VOOR FOTO’S

•
•

De volgende brief volgt eind januari
2021.
KOContact is terug te lezen op de
website:
https://kocdiensten.nu/kocontact/

Voor alle data in dit KOContact geldt:
Deo Volente.

Veel wijsheid, geduld en sterkte toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Advies- en Redactieteam KOContact gezin
www.koc.nu
toegang@koc.nu

KOContact gezin 2020 – 9

4/4

