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GEACHTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
Vervolg uit de Christenreis 
 
Ik zag nu in mijn droom, dat toen HALSSTARRIG weggegaan was, CHRISTEN en GEZEGLIJK, samen sprekend 
de vlakte overgingen. Aldus begonnen zij: "Wel, buurman GEZEGLIJK!" zei CHRISTEN, "hoe gaat het? Ik ben 
blij dat u bewogen bent geworden, om met mij mee te gaan. Had HALSSTARRIG ook gevoeld het gewicht en 
de verschrikkelijkheid van de dingen, die nog onzichtbaar zijn, gelijk ik, hij zou ons zo gemakkelijk de rug 
niet toegekeerd hebben." GEZEGLIJK: "Kom, buurman CHRISTEN, omdat wij hier alleen zijn, verhaal mij nu 
eens verder, welke dingen wij zoeken en hoe wij die deelachtig zullen worden." CHRISTEN: "Ik kan die 
dingen beter begrijpen met mijn gemoed, dan er van spreken met mijn tong; maar omdat u er zo begeerlijk 
naar zijt, wil ik u daarvan wel wat voorlezen uit mijn Boek." GEZEGLIJK: "En meent u, dat de woorden, die in 
uw Boek staan, zekere waarheden zijn?" CHRISTEN: "Ja zeker, want het is gemaakt door Hem, die niet 
liegen kan." (Tit.1:2). GEZEGLIJK: "Goed gezegd; maar wat zijn het voor dingen?"  
CHRISTEN: "Daar is een eeuwigdurend Koninkrijk te beërven, en opdat wij daar eeuwig zouden wonen, is 
ons een eeuwig leven geschonken. (Jes.45:17;Joh.10:27-29). GEZEGLIJK: "En wat nog meer?" CHRISTEN: 
"Daar zijn kronen van heerlijkheid voor ons en (2 Tim.4:8) klederen die ons zullen doen blinken (Openb.3:4) 
gelijk de zon in het firmament van de hemel." (Matth.13:43). GEZEGLIJK: "O, dat is voortreffelijk, en wat 
nog meer?" CHRISTEN: "Daar zal geen droefheid meer zijn , noch gekrijt, (Jes.25:8), want Hij, die de 
eigenaar van die plaats is, zal alle tranen van de ogen afwissen." (Openb.7:16,17 en 21:4). GEZEGLIJK: "En 
welk gezelschap zullen wij daar hebben?" CHRISTEN: "Daar zullen wij zijn bij de Serafijnen en Cherubijnen, 
schepselen zo heerlijk, dat onze ogen schemeren zullen als we op hen zien; daar zullen wij ook ontmoeten 
duizenden en tienduizenden, die al vóór ons naar deze plaats gewandeld zijn; geen van hen zal hatelijk zijn, 
maar allen beminnelijk en heilig; een ieder van hen staande in Gods tegenwoordigheid met een eeuwig- 
durend welgevallen, wandelende in het licht van Zijn aangezicht; in één woord, daar zullen wij de 
ouderlingen vinden met hun gouden kronen; (Openb. 4:4 en 14 : 1-5) daar zullen wij vinden de reine 
maagden met hun gouden harpen; daar zullen wij vinden (Joh.12:26) mensen, die voor de waarheid in 
stukken zijn gezaagd, in het vuur verbrand, door wilde beesten opgegeten en in de zee verdronken, (Hebr. 
11:37) mensen, die dit alles uit liefde tot de Heer van die plaats hebben verdragen; allen zeer gelukkig en 
bekleed met onsterfelijkheid, als met een gewaad." (2 Kor. 5:2,3,5).  
GEZEGLIJK: "Het horen van deze dingen is genoeg, om iemands hart te verrukken. Maar als deze zaken al te 
verkrijgen zijn, hoe zullen wij toch deelgenoten daarvan worden?" CHRISTEN: "De Heer, de Overste van die 
plaats, heeft dat uitgedrukt in dit Boek (Jes.55:12), waarvan de inhoud is, dat zo iemand maar waarlijk 
gewillig is, om ze te hebben, Hij die dingen aan zo iemand uit genade zal geven," (Joh.6:37 en 7:37; 
Openb.21:6 en 22:17). GEZEGLIJK: "Wel, mijn goede reisgenoot, ik ben zeer blij, deze dingen te horen. 
Komaan, laat ons slechts onze weg bespoedigen." CHRISTEN: "Ik kan zo hard niet voortgaan, als ik wel wil, 
en dat vanwege de last, die ik op mijn rug heb." 
 
Opvallend is dat Halsstarrig afgehaakt is en Gezeglijk steeds meer interesse krijgt en onder de indruk is van 
zoveel moois. Het kan hem niet snel genoeg gaan. Deze snelheid kan Christen niet halen omdat hij het 
zware pak van de zonder moet dragen. Gezeglijk heeft geen last van zo’n zwaar pak…… 
Hoe is het met onze reis ouders, kinderen, collega’s? Dragen wij het pak op onze rug? Mogen we al op het 
kruis gezien hebben waar Christen later op zal mogen zien? Of draven we door op weg naar de schatten van 
de hemel zonder enig besef dat het niet om de hemel gaat maar om de eer van De Koning? 
Wordt vervolgd. 
 
Oudertevredenheidspeiling 
U ontvangt deze week een link in de e-mail die u kunt aanklikken. Dan kunt u de enquête invullen en met 
ons delen wat u van de school vindt. Wij zien enorm uit naar uw mening over het onderwijs en alles wat 
daarmee samenhangt. Doet u mee? U helpt daarmee uw kind en ook ons als bestuur, directie en MR. Alvast 
hartelijk dank voor het invullen! 
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Grote schoonmaak 
Het is altijd fijn om in een schone school te starten na de zomervakantie. Niet alleen voor de leerkrachten, 
maar ook voor uw kinderen.  
In de week van 2 t/m 6 juli willen we de school de grote schoonmaakbeurt geven. Hierbij worden ook de 
lokalen van groep 3 t/m 6 schoongemaakt. (Voor de andere lokalen stond al een andere datum gepland). 
Voorheen was u gewend dat elke leerkracht voor zijn eigen lokaal een oproep deed. Nu willen we de 
schoonmaak meer centraal regelen. We begrijpen dat u niet alle avonden aanwezig kunt zijn, maar we gaan 
ervan uit dat u een bijdrage levert waar mogelijk. Vele handen maken licht werk.  
Er wordt schoongemaakt op maandag, dinsdag en donderdagavond. Vanaf 18.00 uur bent u van harte 
welkom met uw emmer en schoonmaakdoek. Voor koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd.  
We vinden het fijn om te weten op hoeveel ouders we kunnen rekenen. Wilt u daarom de invulstrook 
onderaan deze brief invullen en voor woensdag 20 juni inleveren bij de leerkracht van uw kind? Alvast 
bedankt!  
 
Informatieavond  
Maandag 18 juni  hopen we als MR, directie en bestuur u te informeren over een aantal zaken zoals 
beschreven in de uitnodiging die u reeds hebt ontvangen. We zien uit naar uw komst! 
 
Onderwijsinspectie 
De 21e juni zal de inspecteur ons bezoeken om na te gaan of de school de juiste verbeteringen heeft 
doorgevoerd. We houden u op de hoogte! 
 
Schoolreisje groep 3-7 
Zoals al eerder vermeld zullen we op woensdag 4 juli met groep 3 t/m 7 op schoolreisje gaan naar 
Duinoord. Als u nog niet betaald heeft, wilt u uw bijdrage dan alsnog overmaken op NL62RABO 0335 3003 
91 t.n.v. Vereniging Eben-Haëzer? Graag in de beschrijving vermelden dat het om het schoolreisje gaat met 
daarbij de namen van de betreffende kinderen. Alvast bedankt! 
 
Hulpouders gezocht 
Het einde van dit schooljaar is in zicht. Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar ouders die willen 
helpen met de luizencontrole. Dit betreft enkele morgens na de vakanties. Aanmelden kan bij mevr. Mieras 
of meester Herman. 
Voor de activiteitencommissie zijn we op zoek naar twee ouders die willen helpen met het organiseren van 
leuke activiteiten in het schooljaar. Denk hierbij aan de krakelingen/speculaasactie en de koningsspelen. 
Wie wil deze commissie versterken? Aanmelden kan eveneens bij meester Herman. 
 
Tenslotte 
Allen een goede week toegewenst en we hopen elkaar binnenkort te ontmoeten. 
 
Data  
Informatieavond  18-6 
Schoolreis kleuters  28-6 
Schoolreisje 3-7  4-7    
Afscheidsavond groep 8  10-7 
 
Hartelijke groet, 
Namens het team, 
 
Meester van Kranenburg 
 
 
 

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt:  
‘Zo de Heere wil en wij leven.’ 
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Naam: _________________________________________ 
 
Ja, ik kom schoonmaken op: 
 

o Maandag 2 juli 
o Dinsdag 3 juli 
o Donderdag 5 juli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


