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Geachte ouder(s) en verzorger(s), 

 

De eerste drie dagen zijn met een ‘leeg en beklemmend’ gevoelen voorbijgegaan. Het is voor ons en ons 

land als het ware een droom. Wij, en alle inwoners van ons land konden elke dag ‘gaan en staan’ waar we 

wilden. Nu worden we in alles beperkt. Een ingrijpende ervaring. We wensen u en onszelf wijsheid in alle 

dingen voor de onbekende toekomst die voor ons ligt. 

De Heere weet of we Hem in waarheid aanroepen voor onze gezondheid en Zijn genade in onze harten. 

De God die Hij in de periode van voorspoed was is nog steeds dezelfde God in een periode van 

tegenspoed! 

 

Hartelijk dank voor al het hartverwarmende meeleven en de vele waarderende woorden. Het is 

onmogelijk op ieder apart een antwoord te geven. De betrokkenheid is heel groot! 

 

Vandaag zijn de kinderen thuis aan de slag gegaan met hun ‘thuiswerk’. Het zal best een zoektocht zijn 

hoe u dit het beste kunt vormgeven. Elk gezin zal dit weer wat anders organiseren. Dat geeft ook niet, al 

is het aanhouden van een vast ritme wel het meest rustgevend. 

 

We willen u nog een aantal nieuwe mededelingen doen (alles D.V.) en wat vragen stellen: 

 

1. Van alle kanten zie en hoor je waardevolle initiatieven. We willen u niet in alles betrekken om het voor 

u overzichtelijk te houden. Eén initiatief willen we wel uitvoeren. 

Op meerdere plaatsen in het land wordt elke schooldag de dagopening centraal verzorgt via de 

kerktelefoon. Wij hebben binnen het managementteam besproken of deze optie voor ons ook mogelijk 

was. De kerkenraad en de koster van de kerk aan de Gerbrandyweg staan positief in dit initiatief en geven 

hier ruimte toe. Via onderstaande link kunt u elke morgen (zonder inlogcode) vanaf 9.00 met de kinderen 

luisteren naar de vertelling. Ook worden vooraf en achteraf Psalmen gespeeld die in een groep de 

betreffende week moeten worden aangeleerd. Fijn als er door de kinderen thuis wordt meegezongen. 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/928-Gereformeerde-Gemeente-in-Nederland-te-Gouda-

Gerbrandyweg 

 

De vertellingen zullen de komende weken gaan over de lijdensgeschiedenissen en worden verteld of 

voorgelezen door leerkrachten van onze school. In Huize Winterdijk kan er door onze ouderen ook worden 

meegeluisterd. 

Geef deze link niet aan teveel mensen door, zodat er geen overbelasting op de lijn ontstaat. 

 

2. Het Bijbelrooster wat u via de leerkracht(en) heeft ontvangen, blijft ook actief. Fijn als u deze 

Bijbelgedeelten bijvoorbeeld voorleest aan tafel na het eten of op een ander moment van de dag. Altijd 

goed als er ook nog gelegenheid is voor een gesprekje over het betreffende Bijbelgedeelte. 

 

Berichtgeving periode thuiswerk (1) 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/928-Gereformeerde-Gemeente-in-Nederland-te-Gouda-Gerbrandyweg
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3. We hoorden ook van waardevolle initiatieven om oudere mensen, die nu in een sociaal isolement 

dreigen te komen, een kaart of tekening te sturen. Een idee ter navolging! 

 

4. Heeft u vragen over digitale programma's of storingen? Leg deze vraag dan bij de leerkracht van uw 

kind neer. Meester Van der Heijden zorgt dan voor een contactmoment met u. Vragen over het 

ouderportaal kunnen aan 'ome' Bas van Hell worden gesteld. 

 

Een hartelijke groet en ook voor de komende dagen weer sterkte in uw begeleidende taken in het gezin. 

 

Namens allen, 

M.J. Visser 


