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GEACHTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
Vervolg uit de Christenreis 
Ik zag op een keer toen hij in het veld wandelde en volgens zijn gewoonte in zijn boek las, dat hij 
zeer benauwd werd in zijn gemoed; en zo, als hij las, barstte hij uit gelijk te voren in deze droevige 
woorden: "Wat zal ik doen om zalig te worden?" (Hand.16:30). Ik zag dan ook, dat hij nu eens 
hierheen, dan weer daarheen keek, als wilde hij zich op de weg begeven; hij bleef echter nog staan, 
omdat hij, zo het mij toescheen, niet wist, welke weg hij zou inslaan. Daarop zag ik, dat een man, 
wiens naam EVANGELIST was, tot hem naderde en hem vroeg: "Waarom schreeuwt u zo?" 
"Mijnheer," antwoordde hij, "ik bemerk uit het boek dat ik in mijn handen heb, dat ik veroordeeld 
ben om te sterven en daarna voor het oordeel te komen (Hebr.9:27), en ik  bevind mij niet gewillig 
tot het eerste (Job 16:21,22), noch bekwaam tot het laatste." (Ez.22:14). Daarop zei EVANGELIST: 
"Hoe, niet gewillig om te sterven, terwijl dit leven gepaard gaat met zoveel ellende?" De man 
antwoordde: "Het is, omdat ik vrees dat de last, die ik op mijn rug heb, mij lager zal doen 
neerzinken dan het graf, ja, mij doen vallen tot in het Tofet (Jes.30:33). En mijnheer, zo ik vrezen 
moet tot de gevangenis te gaan, veel meer moet ik vrezen voor het oordeel en voor de straf daarna. 
En het denken aan deze dingen doet mij zo roepen." Toen zei EVANGELIST: "Als dit uw toestand is, 
waarom staat u dan stil?" Hij antwoordde: "Omdat ik niet weet, waar ik heengaan zal." Toen gaf hij 
hem een perkamenten rol, waarin deze woorden geschreven stonden: "Vlied te toekomende 
toorn." (Matth.3:7). De man las dus in deze rol en zeer bedroefd ziende op EVANGELIST zei hij: 
"Waar moet ik heen vlieden?" Toen zei EVANGELIST, terwijl hij met zijn vinger over een zeer wijd 
veld wees: "Ziet u daarginds wel een klein, eng poortje?" (Matth.7:13). De man zei: "Neen." Toen 
zei de ander: "Ziet u daar dan ook niet een schijnend licht?" (Ps.119:105; 2 Petr.1:19). Hij zei: "Wel, 
mij dunkt ja." "Wel", zei EVANGELIST, "houd uw oog maar op dat licht en ga daar recht op aan, zo 
zult u dat poortje wel zien; en wanneer u er aan klopt, zal u gezegd worden, wat u te doen staat." 
 
Evangelist wijst op het licht en het poortje. We leven in een enerzijds donkere tijd en toch een tijd 
waarin het wel lijkt of het licht gaat doorbreken in de duisternis. Zeer opvallende zaken zoals de 
ontwikkelingen rond Noord-Korea, Israël en diverse geopolitieke ontwikkelingen. Hoe we het 
moeten uitleggen is moeilijk te zeggen, op z’n minst zijn het zeer ingrijpende ontwikkelingen. De 
vraag is of wij het werk door de Trooster in ons leven mogen kennen. 
 
We zijn blij dat we de afgelopen vakantie de rust mochten ontvangen en gisteren  weer met alle 
kinderen en collega’s mochten beginnen.  
 
Personeel 
Fijn dat meester Kramer zijn werk in groep 7 weer mag oppakken. We hebben het bijzonder 
gewaardeerd dat juf Van Laar en juf Anja groep 7 hebben opgevangen toen de meester moest 
worden geopereerd.  
 
Koningsdag 
Wat was het een mooi feest! We hebben ervan genoten, dank aan ieder die er zijn of haar 
medewerking aan heeft gegeven. 
 
Uitnodiging ouders groep 8 
Een poosje geleden bent u geïnformeerd over de weerbaarheidstraining die aan de groep wordt 
gegeven. Inmiddels hebben de kinderen een aantal lessen achter de rug. U wordt uitgenodigd 
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donderdag 24 mei om 15.45 uur in het lokaal van groep 8. Juf Joanne zal u dan bijpraten over de 
voortgang van de training en ook andere zaken die van belang zijn voor de groep zullen aan bod 
komen. Wees welkom! 
 
Gastlessen Voorkom 
Binnenkort krijgen de leerlingen van groep 8 enkele gastlessen van Voorkom. Deze stichting geeft 
preventieve voorlichting over verslavende middelen. In de lessen zullen de thema’s roken, drugs- en 
alcoholgebruik en internetverslaving aan bod komen. De eerste les staat gepland op vrijdag 25 mei. 
Nu is het zo dat er op die dag aan het eind van de ochtend een inloopkwartier voor u als ouders is. 
Voor de gastdocent is het niet zo prettig als de les steeds onderbroken wordt, dus hierbij het 
vriendelijke verzoek om groep 8 bij het inloopkwartier over te slaan. 
 
Lunchconcert 
24 mei wordt een lunchconcert voor de kinderen georganiseerd. Alle kinderen die willen komen 
luisteren mogen om 12.45 uur naar de gemeenschapsruimte komen om te luisteren. 
 
Inloopkwartier 
Op vrijdag 25 mei staat een inloopkwartier gepland. U kunt om 11.45 uur in de klas van uw 
kind(eren) binnen lopen om te bekijken wat ze hebben gedaan de afgelopen periode. 
 
Telefooncirkel (Dringende laatste oproep!!) 
In de vorige nieuwsbrieven hebben we al benoemd dat we een telefooncirkel in alle groepen willen 
gaan inzetten. I.v.m. de recente privacywetgeving mogen wij zonder uw toestemming geen 
telefoonnummers met andere ouders delen. We willen u vragen om aan te geven dat u 
toestemming geeft om deze informatie te delen. Dit kunt u doen door het strookje dat onderaan 
deze brief is bijgevoegd, in te vullen en per mail naar ons te sturen. Het strookje kan ook worden 
ingeleverd bij de juf of meester van uw kind.  
 
Tenslotte 
We wensen u en jullie een fijne meivakantie toe en we hopen elkaar de 14e mei weer te 
ontmoeten. 
 
Data D.V. 
Lunchconcert   24-5 
Inloopkwartier   25-5 
Glasstadmars   26-5 
Afscheidsavond groep 8  10-7 
 
Hartelijke groet, 
Namens het team, 
 
Meester Van Kranenburg 
(Voor alle in de brief genoemde data geldt; D.V.)  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bij deze geef ik toestemming om ons telefoonnummer te gebruiken voor de telefooncirkel in de 
klas(sen) van mijn kind(eren). Ik ben mij ervan bewust dat dit telefoonnummer wordt gedeeld met 
andere ouders uit de groep(en) van mijn kind(eren). 
 
Naam kind(eren): __________________________________________________________________ 
 
Groep(en): ___________________________________________ (graag in dezelfde volgorde als 
namen van de kinderen) 
 
Te gebruiken telefoonnummer: 
_______________________________________________________ 
 
Naam ouder(s)____________________________________________________________________ 
 
  


