
 

 

 ‘We gaan weer beginnen!’ 

Na zes weken zomervakantie gaat de school weer beginnen. Voor de meeste kinderen betekent dat 

een nieuwe juf of een nieuwe meester of misschien zelfs wel voor het eerst naar school. En voor de 

meeste leerkrachten: een nieuwe klas. En een nieuw begin, of opnieuw beginnen, dat is best 

spannend. Want hoe zal het zijn?  

Als wij ergens mee beginnen, is het goed om te 

beseffen dat de Heere God aan hét begin staat. Hij 

heeft in het begin gesproken en onze tijden zijn in 

Zijn hand. Wij zijn van Hem afhankelijk. Daarom is 

het een goede gewoonte om het schooljaar niet 

zomaar te beginnen. Eerst willen we samen luisteren 

naar het woord van de Heere, samen zingen en 

samen bidden. Bidden voor het werk op school en 

bidden of in het komende jaar onze lampen 

brandend mogen blijven.  

Zo willen we een licht in de wereld zijn (motto van de Appelgaard), omdat we weten dat God ons tot 

op de dag van vandaag geholpen heeft (Rehoboth). Jezus Christus is namelijk als Gods Zoon en onze 

Redder tot ons gekomen (Ichtus) en op die Hoeksteen willen we bouwen. Wanneer dat onze Horizon 

is, dan mogen we, wat de toekomst ook brengt, uitzien naar Zijn komst (Maranatha)!  

Dit begin kan voor het nieuwe schooljaar niet gemaakt worden met een algemene jaaropening, zoals 

dit andere jaren wel gebeurde. Daarom willen wij, als God het geeft, op zondag 30 augustus tijdens 

de ochtenddienst bidden voor het nieuwe schooljaar. Dit zal dan (in ieder geval) in deze kerken 

gebeuren: 

- De Fontein  (Dominee Kuyperstraat 2 en via https://defontein-nijkerk.nl) 

- Grote kerk  (Holkerstraat 1 en via https://hervormdnijkerk.nl) 

- Grote Kerk  (Nieuwe Kerkstraat 81, Nijkerkerveen en via https://www.hervormdnijkerkerveen.nl) 

- De Kandelaar (Meinsstraat 4a en via https://www.cgk-nijkerk.nl) 

- De Opstandingskerk (Hoefslag 132 en via https://hervormdnijkerk.nl) 

Je bent van harte welkom om een van deze diensten (digitaal) bij te wonen. Ook als je als leerling (of 

leerkacht) geen lid bent van een van bovenstaande gemeenten, ben je van harte welkom in de kerk. 

In dat geval vragen we je wel om van tevoren even contact op te nemen met de predikant van de 

desbetreffende gemeente, dit in verband met de coronamaatregelen die in de verschillende 

kerkgebouwen zijn genomen. Aanvangstijden en contactgegevens zijn te vinden via de genoemde 

websites.  

Daarnaast zullen verschillende predikanten waarschijnlijk ook aanwezig zijn bij de opening van de 

verschillende scholen.  

Namens predikanten van de met de HSN samenwerkende kerken,  

ds. J.J.G. den Boer 
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