
 

 

Beste ouders, 

 

Heb je deze week ook gekeken naar de 4 mei herdenking op de Dam? Indrukwekkend om de 

lege Dam te zien, en daarop de klanken van het volkslied te horen. Vrijheid is nooit 

vanzelfsprekend. Dat beseffen we de afgelopen tijd steeds meer. De vlaggen die wapperden 

op 5 mei onderstreepten dat. Bijzondere momenten om bij stil te staan. 

 

Een bijzonder moment komt er ook aan, als vanaf komende week de basisscholen en de 

kinderopvang weer open gaan. Voor het eerst sinds 2 maanden mogen de kinderen weer 

(gedeeltelijk) naar school. Dat zal voor iedereen wennen zijn. Voor de tieners en jongeren is 

het nog even doorbijten, tot zij hopelijk ook weer een beetje hun oude ritme mogen 

terugkrijgen. Maar ondertussen zijn er al wel de nodige sportclubs weer begonnen. Kan 

iedereen z’n energie weer een beetje kwijt!  
 

Straks, als de scholen weer open zijn, is het omschakelen. En kom je misschien ook weer 

even wat op adem na een tijd van zorg en werk combineren. Om even een moment op adem 

te komen, een mooi lied dit keer van de Amerikaanse band Mercy Me, I can only imagine 

https://www.youtube.com/watch?v=0xwzItqYmII Het was een paar jaar geleden in Amerika 

zelfs zo populair, dat het op de niet-christelijke radiostations gedraaid werd. 

 

In de kerk gaan we, als er meer duidelijk is, ook nadenken over wat we weer voorzichtig wel 

of nog lang niet kunnen opstarten. De kinderdienst en JOKE gaan voorlopig door zoals je al 

eerder hoorde. Een link en informatie ervoor kun je bij de leiding opvragen,  

 

Ook zijn we benieuwd: wat verwacht jij (voor jezelf, je gezin) van de kerk de komende tijd, 

en wat kan je eventueel daar zelf aan bijdragen? En heb je behoefte aan deze aparte 

nieuwsbrief voor ouders, of lees je de website of gewone nieuwsbrief / de app? 

Het zou fijn zijn als je even reageert naar ons! 

 

Martine Klasens, Annacarien Huisman, jeugdouderling@hoeksteenamersfoort.nl 06-

12869005 

Marieke den Braber predikant@hoeksteenamersfoort.nl, 06-27152946 
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