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                        Randwijk,  25 februari 2022 

Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers, 
 
Algemeen 
D.V. woensdag 2 maart beginnen de lijdensweken ter voorbereiding op Goede Vrijdag. Graag 
deel ik een gedicht over Jezus’ zeven kruiswoorden: 

Welkom en afscheid  
We verwelkomen juf Top. Op dit moment volgt de juf een 
werk- en leertraject voor onderwijs- assistente. We wensen 
haar een fijne en leerzame  tijd toe op onze school. 

Een hartelijk welkom aan Leon Jol. Hij is 4 jaar geworden. 
We hopen dat je snel je plekje gevonden hebt.  

We nemen afscheid van Matthijs Noorderijk en Bradley 
Moham. Zij gaan verhuizen en hopen in Kampen hun 
schoolcarrière  te vervolgen. We wensen jullie in het 
Noorden een gezegende tijd toe. 

Geboorte 
Bij familie Klop is een zoon geboren. Ze noemen hem 
Anton. Anton is het broertje van Elin en Jurre. We wensen 
jullie veel geluk toe. Boven alles Gods zegen gewenst in de 
opvoeding. 

Biddag  
D.V. woensdag 9 maart is de jaarlijkse biddag voor gewas 
en arbeid.  Het thema is: ‘Blijf bidden!’. We beginnen die 
morgen gewoon om 8.30 uur op school. Van 11.00 - 12.15 
uur zullen we met alle kinderen van de school de biddag-
dienst bijwonen in de Hervormde kerk van Randwijk. De 
kinderen zitten met de leerkrachten voor in de kerk. U 
wordt hartelijk uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Er is 
kinderoppas in de Voorhof. We willen met name de 
midden- en bovenbouw intensiever bij de dienst betrekken 
door ze tijdens de dienst een kerkboekje te laten invullen. 
De dag na de biddag zal het kerkboekje in de klassen 
worden besproken. De kinderen eten en drinken in de 
pauze op school. Snoepen in de kerk is daarom niet nodig. 
Wilt u hier rekening mee houden? We willen de kinderen 
van groep 1i en 2 de gelegenheid geven bij hun ouders te 
zitten in de kerk. Hierover wordt u als ouders door de 
leerkrachten van de kleutergroepen verder geïnformeerd. Als u aanwezig bent, kunt u na de 
dienst uw kind(eren) direct mee naar huis nemen. Bent u niet aanwezig, dan kunt u uw 
kind(eren) bij de kerk of bij school ophalen. Tot slot: Laten we vooraf aan de biddag ook in de 
gezinnen bidden voor de dominee, voor aandacht en betrokkenheid van de kinderen, het 
personeel, de gemeenteleden en alle andere belangstellenden tijdens deze dienst met zoveel 
(jonge) kinderen. Alvast een gezegende biddag gewenst! 
 

Zeven kruiswoorden 
 

Hij sprak: “ Vader, wil het hen vergeven “, 
en ook : “ want zij weten niet wat zij doen “; 

zo bad Hij daar voor de soldaten, toen, 
die nu met Zijn kleding handel dreven. 

“ Vrouw, zie uw zoon; en zoon, zie uw moeder “; 
zo sprak Hij tot Zijn moeder Maria, 
en tot Johannes, daar op Golgotha 

Hij zorgde daar nog voor haar, als hoeder. 

“ Heden zult ge met Mij in het paradijs zijn “; 
dat beloofde Hij aan de mede-kruiseling 

op die vrijdag dat hij de eeuwigheid inging 
die zag de Heer als Koning gaan naar Zijn domein. 

“ Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten “; 
de Heer sprak daar wat in Psalm twee en twintig staat, 
de Schrift verhaalt ons ook hoe het daar verder gaat: 

Hij wist Zich op Moria alleen gelaten. 

“ Mij dorst “;Hij wilde zure wijn smaken  
het werd gehoord door wie naar Hem keken, 

om kracht te hebben om te gaan spreken, 
en het hart van ieder te gaan raken. 

“ Het is volbracht “; getuigde Hij op Golgotha 
het Lam van God had Zich als offer hier gebracht: 

op Goede Vrijdag, vóór het vallen van de nacht 
Agnus Dei Qui tollit mundi peccata. 

 
Met: “ Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest “ 

sloot Hij hier het leven af, met eer te geven 
aan de Allerhoogste Heer, in ’t eeuwig leven; 
aan Hem is Hij volkomen toegewijd geweest. 

          
Door: Thomas Jacobsen, www.gedichtensite.nl  

 

http://www.gedichtensite.nl/


Een beter milieu begint bij een drinkbeker 
Om onze ‘voetstap’ kleiner te maken, willen we u vriendelijk en 
dringend oproepen om vanaf heden het drinken mee te geven in een 
afwasbare beker/dopper in plaats van pakjes of zakjes. Zo dragen we 
gezamenlijk bij aan een beter milieu. Doet u mee? 

Vooraankondiging ouderavond thema ‘Wonderlijk Gemaakt’ 
Onze methode voor seksuele voorlichting is vernieuwd. Het lijkt ons een goed moment om rond 
dit onderwerp op D.V. 19 mei 2022 een ouderavond te organiseren o.l.v. een  spreker. Een 
officiële uitnodiging volgt nog. Reserveert u alvast de datum van deze avond?   

Uitnodiging en organisatie paasviering  
Ieder schooljaar houden we een viering in de kerk. Dit schooljaar is de paasviering aan de beurt. 
De paasviering staat gepland op D.V. donderdagavond 14 april. De paasviering wordt gehouden 
in de Hervormde kerk van Randwijk en is van 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur. Alle kinderen 
worden tussen 18.45 uur en 18.50 uur in de Voorhof (achter de kerk) verwacht. Iets voor 19.00 
uur komen de kinderen in de kerk en nemen voorin plaats op de gereserveerde banken. U kunt 
zelf een plekje zoeken in de kerk. We verwachten alle kinderen en zien ook uit naar de komst 
van ouders en grootouders. Helaas is de kerk te klein om royaal belangstellenden uit te nodigen. 
Mocht (één van) u niet kunnen komen en toch graag de paasviering meemaken, dan kunt u de 
viering beluisteren via internet (www. hervormde-gemeente-randwijk.nl). We vinden het fijn als 
kleine broertjes en/of zusjes meekomen, mits dit niet storend is voor de schoolkinderen en voor 
anderen die een bijdrage leveren aan deze avond. Mocht dit tijdens de viering wel het geval zijn, 
dan vragen wij u vriendelijk om naar de Voorhof te gaan. Uw (kleinere) kind kan daar vrij praten 
en lopen. We willen u vragen deze avond geen foto’s of video-opname te maken. Dit leidt 
anderen af. Na afloop krijgen de kinderen in de Voorhof een zakje met lekkers mee. Daarna 
kunnen de kinderen van groep 1 en 2 gehaald worden bij de uitgang aan de Dijkstraat (uit de 
kerk rechtsaf). Alle andere kinderen kunnen opgewacht worden bij de uitgang aan de Kerkstraat 
(uit de kerk linksaf). We hopen met elkaar op een gezegende paasviering. Hartelijk welkom! 
 
Voor alle data geldt Deo Volente 

27 februari Verjaardag juf Bekker 

28 februari – 4 maart  Voorjaarsvakantie 

8 maart Schoonmaakavond 

9 maart  Biddag (kinderkerkdienst) 

10 maart  Hoofdluiscontrole 

vanaf 14 maart  Thema week - Kunst 

17 maart  Kangoeroewedstrijd 

18 maart  Verjaardag juf Drost 

31 maart  Theoretisch verkeersexamen groep 7 

6 april  Open morgen 

14 april Paasviering in de kerk  

15 april Goede vrijdag  

18 april  Tweede Paasdag  

20,21 en 22 april Cito eindtoets groep 8 en Entreetoets groep 7 

25 april -6 mei  Meivakantie 

2 mei  Verjaardag juf Elly 

19 mei Ouderavond ‘Wonderlijk Gemaakt’ 

 
Met vriendelijke groet,  

H. Versluis  


