
de kern van mijn geloof… 

 

Afgelopen zondag was ik in de grote kerk 

van Nijkerk; dat gebeurt niet zo vaak, 

maar deze keer had een bijzondere reden. 

 

Mijn zwager (ds. De Wilde) nam na 4,5 jaar 

afscheid als predikant van Nijkerk; hij 

hoopt over twee weken bevestigd te 

worden in Sommelsdijk. 

 

De laatste keer als predikant in Nijkerk; 

wat wil je de mensen dan nog meegeven? 

Hij koos ervoor om de kern van het geloof 

nog één keer te delen.  

 

Hij zei: ‘Het geloof omvat zoveel en toch 

is het mogelijk om hieruit de kern (het 

belangrijkste) te verwoorden.’ Voor hem 

was dat het schriftgedeelte uit 1 Korinthe 

15 : 3 - 5.  

 

Ik genoot van de dienst; een prachtig 

kerkgebouw, de organist speelde 

gepassioneerd, de gemeente zong hem 

een zegen toe, de burgemeester sprak 

lovende woorden en hij was zichtbaar 

ontroerd om Nijkerk te moeten verlaten.  

 

En toch bleef die vraag vooral bij mij 

hangen: wat is de kern (het belangrijkste) 

van je geloof? Niet zozeer om het 

antwoord, maar vooral om dat met elkaar 

te delen…   Peter Antes, directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 6 

lied van de 

week 

 

 

Onze Vader (Op Toonhoogte 134) 

zondag  

3 februari 

 

 

 

maandag  

4 februari 

 

 

 

dinsdag  

5 februari 

 

 

adviesgesprekken voortgezet onderwijs (groep 8) 

woensdag   

6 februari 

 

 

adviesgesprekken voortgezet onderwijs (groep 8) 

 

 

Maaike van Drie, 5 jaar 

donderdag  

7 februari 

 

 

gesprekken voortgezet onderwijs (groep 8) 

 

 

vrijdag  

8 februari 

 

 

 

zaterdag  

9 februari 

 

 

 

 

 

Ellen van de Haar, 12 jaar 

agenda – week 5 

lied van de 

week 

 

 

Psalm 84 : 6 (groep 5 – 8) 

zondag  

27 januari 

 

 

kerk-school-gezinsdienst (9.30 uur De Kandelaar) 

maandag  

28 januari 

 

 

 

dinsdag  

29 januari 

 

 

 

woensdag   

30 januari 

 

 

open morgen 

donderdag  

31 januari 

 

 

 

vrijdag  

1 februari 

 

 

oudergebedsgroep 

 

 

Mirthe Schtosman, 9 jaar 

zaterdag  

2 februari 

 

 

kinderconcert Marcel Zimmer (De Fontein) 

 

 

Izara Nederhand, 10 jaar 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/1-korintiers/15
https://bijbel.eo.nl/bijbel/1-korintiers/15
http://ichthus.hsn-scholen.nl/
mailto:directie.ichthus@hsn-scholen.nl
https://www.facebook.com/Ichthuspagina
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2019/01/kinderconcert-Marcel-Zimmer-2019.pdf


 

 

kerk-school-gezinsdienst 

Deze week wordt op alle christelijke scholen in Nijkerk en 

Nijkerkerveen de kerk-school-gezin themaweek gehouden. 

Het thema van deze week is: ‘gehoorzamen’.  

 

Op de scholen wordt dit thema besproken aan de hand van het 

bijbelboek Jona. Vanuit verschillende gezichtspunten bekijken 

we het thema. Er worden psalmen en liederen aangeleerd, 

kringgesprekken gehouden en verwerkingen gemaakt door de 

kinderen. De themaweek wordt as. zondag 27 januari 2019 

afgesloten met een kerkdienst. De Ichthusschool is dit jaar 

gekoppeld aan De Kandelaar (9.30 uur).   

 

We hopen alle ouders en kinderen in deze dienst te ontmoeten. 

U komt toch ook? Van harte welkom! We wensen u een goede 

dienst toe! 

Ter voorbereiding op deze ksg-week en –dienst zijn de 

kinderen van de bovenbouw vorige week op bezoek geweest 

bij De Kandelaar; zij ontmoetten daar de predikant en enkele 

jonge gemeenteleden.  

 

 

open morgen 

Op woensdag 30 januari 2019 houden alle basisscholen in 

Nijkerk een open morgen. Deze morgen is bedoeld om alle 

ouders die op zoek zijn naar een passende school voor hun 

zoon / dochter de gelegenheid te bieden zich te oriënteren. In 

de ‘Stad Nijkerk’ wordt dit middels een advertentie bekend 

gemaakt. 

 

Deze morgen kunt u vanaf 9.00 uur tot 11.30 uur de school 

vrijblijvend binnenlopen. Ook als u al besloten hebt uw kind 

aan te melden bij de Ichthusschool bent u (met uw kind) van 

harte welkom. Uiteraard is het ook mogelijk uw kind direct aan 

te melden. Wilt u dit bericht doorgeven aan mensen uit uw 

omgeving die wellicht overwegen voor de Ichthusschool te 

kiezen. 

spreekmomenten - inschrijven 

Over een aantal weken (vrijdag 15 februari 2019) krijgen de 

kinderen van groep 2 – 8 hun eerste rapport. Hierin wordt 

gerapporteerd over de ontwikkeling in het eerste half jaar. 

Graag nodigen we u uit voor de spreekavonden hierover. 

 

U ontvangt daarom morgen een email om in te schrijven voor 

de spreekmomenten van maandag 18 februari 2019 en 

donderdag 21 februari 2019. Inschrijven gebeurt via het 

ouderportaal. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 8 februari. 

Daarna wordt de planning gemaakt. 

 

De ouders van de leerlingen uit groep 8 hebben een aparte  

uitnodiging ontvangen voor de gesprekken (keuze voortgezet 

onderwijs). 

 

schoonmaakavond 

Dagelijks wordt onze school schoongemaakt door een 

betrokken en gedreven schoonmaker (Hossein). Hij werkt 

hard, ziet wat nodig is en is nooit beroerd om iets extra’s te 

doen.  

 

Toch is het goed om de school in het jaar een extra 

schoonmaakbeurt te geven. Deze staat gepland op dinsdag 

12 februari 2019 (19.15 uur – 20.30 uur). Wilt u ons 

meehelpen? Een intekenlijst hangt vanaf morgen op de 

lokaaldeuren.  

 

 

aanmelden komend schooljaar (2018-2019) 

Graag herinneren wij u aan het inschrijfformulier voor broertjes 

en zusjes. U kunt het formulier downloaden van de website of 

ophalen op school. Kinderen die voor juli 2019 vier jaar hopen 

te worden, graag uiterlijk eind februari 2019 aanmelden. 

 

studiemoment – alle leerlingen vrij!  

Binnenkort is er weer een studiemoment (woensdag 20 

februari 2019) voor de leerkrachten; we reflecteren dan op het 

afgelopen thema en bereiden het nieuwe thema voor. 

 

overzicht van de resterende studiemomenten van dit jaar… 

studiemomenten 

studieochtend  20 februari 2019 

studiemiddag 15 april 2019 

 

 

vanuit het HSN-kantoor - Jan Blonk, algemeen directeur 

 

jubileumjaar èn wisseling van de wacht… 

2019 is voor de Hervormde Schoolvereniging een 

jubileumjaar! 1919 – 2019: 100 JAAR HSN!  

Iets om heel dankbaar voor te zijn….  We gaan er dit jaar 

uitvoerig bij stilstaan. Met personeel, kinderen, ouders en 

anderen om ons heen. Een jubileumcommissie is aan het werk 

om 2019 een speciale inhoud te geven. 

 

Vieringen, themaweken, een 

reünie… U hoort er zeker meer over. 

De officiële jubileumdatum is 17 juli 

2019 en daarom ligt het accent op 

de tweede helft van het jaar. 2019 

begon voor het personeel al met een 

mooie nieuwjaarsfair. 

 

Op de eerste zaterdag van 2019 stond er ook een advertentie 

in twee landelijke dagbladen waarin een algemeen directeur 

wordt gevraagd voor de Hervormde Schoolvereniging te 

Nijkerk (HSN). Tja, de conclusie is niet zo ingewikkeld… 

inderdaad hoop ik binnen afzienbare tijd de HSN te gaan 

verlaten. Lees verder… 

 

 

dringend op zoek naar een schoonmaakmedewerker 

Voor de dagelijkse schoonmaak van enkele HSN scholen in 

Nijkerk, zijn wij dringend op zoek naar een schoonmaak 

medewerker. Liefst met schoonmaak ervaring.  

 

De werkzaamheden moeten na schooltijd uitgevoerd worden. 

Het aantal uur is tussen de 7,5 uur en 20 uur per week. Lees 

verder… 

http://www.hsn-scholen.nl/
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2018/03/Aanm.form-18-ich-web-AVG-BIJGEWERKT.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2019/01/jubileumjaar-en-wisseling-van-de-wacht.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2019/01/dringend-op-zoek-naar-een-schoonmaakmedewerker.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2019/01/dringend-op-zoek-naar-een-schoonmaakmedewerker.pdf
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.dedukdalf.net/Nieuwsbrief/N13N44/Nieuwsbrieven/De-Dukdalf-Maandbrief-januari-2018&psig=AOvVaw0N9D_4PcuOIx6W3AeZrN4O&ust=1548237942105908

