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Goede Vrijdag & Pasen 2022 - Als de dood voor de dood?
We praten er liever niet over. Over de dood. Eigenlijk zijn we er als de
dood voor. Bang. Want wat betekent dat nou echt voor je? Is alles dan
over en uit? Of ben je dan nog ergens? En waar dan? Hangt het er dan
nog van af hoe je geleefd hebt? Of je veel goede of foute dingen hebt
uitgehaald? Stel nou bijvoorbeeld dat je een paar moorden hebt
gepleegd…
Stel je voor: je staat voor de rechtbank, onder andere omdat je inderdaad
een aantal moorden hebt gepleegd. Normaal gesproken levert dat in
jouw geval de doodstraf op. Maar dan wordt er een andere man naast je
neer gezet. Hij ziet er niet uit. Bebloed gezicht. Bebloede rug. Eigenlijk
een zielig hoopje mens… En dan laat de rechter het publiek dat de
rechtszaak bijwoont, nota bene kiezen tussen jou en die ander. Wie vrij
mag en wie de doodstraf gaat krijgen. Uitgemaakte zaak, denk je, want je
ziet zo dat die ander geen vlieg kwaad doet. Nee, jij gaat er aan; zeker
weten. Kan niet missen, zo denk je. Maar dan… schreeuwen ze doodleuk
dat die ander dood moet. Aan het kruis met Hem! In plaats van jou. En jij
bent vrij. Vrij! Hoe is dat in Gods naam mogelijk?
En dat is het precies: het is in Gods naam mogelijk. Jezus in plaats van
Barabas. Want over hem gaat het hierboven.
Heb je het goede nieuws al gehoord? (= Het thema van de Paasviering.)
Jezus in plaats van … Zou jouw naam hier ingevuld kunnen worden?
Jezus sterft en jij leeft? Jezus is gekruisigd en zegt daarmee eigenlijk:
“Geef mij de schuld maar. Van alles wat de mensen aan verkeerde dingen
doen. Wat mensen elkaar aandoen. Wat mensen God aandoen. Ik neem
de schuld op me.” En wie dat gelooft, zo lezen we in de Bijbel, is vrij en
mag voor eeuwig leven! Bij Hem en met Hem.
Met Pasen vieren we dat Jezus ook weer is opgestaan uit de dood. Jezus
sterker dan de dood. Alsof Hij zegt: “Vanaf nu hoef je niet meer als de

dood voor de dood te zijn.” Kan dat dan, dat een dode weer levend
wordt? Kleine kinderen zeggen dan doodeenvoudig: “Tuurlijk, want God
kan alles.” Het is niet voor niets dat de Heere Jezus zegt dat grote
mensen moeten worden als een kind… Als de dood voor de dood?
Begrijpelijk, maar niet nodig. – K.W.
Jefta & Sifra geboren
Op 4 maart j.l. is Sifra Tüzün geboren, dochter van juf Cobie Tüzün.
“Want U bent groot en doet wonderen, U bent God, U alleen. Ps. 86: 10”,
zo is bovenaan het geboortekaartje te lezen. Want iedere geboorte blijft
een groot wonder. We bidden het gezin Tüzün Gods zegen toe.
Inmiddels zit het bevallingsverlof van juf Mirella Hoek
(onderwijsassistent) er inmiddels al weer op. Zij kreeg op 25 november
haar eerste kindje, die de naam Jefta heeft gekregen. Zij heeft met haar
man ervaren dat deze geboorte aan de goedheid van God te danken is,
want boven het geboortekaartje is 1 Kron. 16: 34 te lezen: “Looft den
HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.”
En zo is het maar net.
Sparen voor de MAF
Tot de meivakantie sparen we nog voor de MAF. Stimuleert u uw
kind(eren) ook nog even voor de laatste twee weken?

Bij de tussenstand van het opgehaalde geld voor de MAF was groep 5 de
winnaar: Per leerling heeft die groep gemiddeld 29 euro opgehaald. We
zijn trots op ze: daarom hebben ze een ijsje gekregen. Als het goed is

komen deze week de cadeautjes waarvoor de leerlingen kunnen sparen
binnen. We hopen dat er nog een mooi eindsprint komt voor de MAF en
dat via hun vliegtuigen veel mensen het goede nieuws over Jezus mogen
horen.
Agenda april-mei
Paasviering in Ichtuskerk
Studiedag / Kinderen vrij
Goede Vrijdag & Pasen
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie
Eindtoets gr. 8 – dag 3
Hemelvaartvakantie

Wo. 13 april van 19 – 20 uur
Do. 14 april
Vr. 15 en ma. 18 april
Wo. 20 en do. 21 april.
Vr. 22 april. (’s Middags vrij; Parro volgt.)
Za. 23 april t/m zo. 8 mei.
Di. 10 mei.
Do. 26 en vr. 27 mei.

Koningsontbijt & Koningsspelen
Op vrijdag 22 april beginnen we om 8:30 uur op het plein. Alle kinderen
gaan bij hun juf of meester staan en dan zingen we eerst samen het
Wilhelmus.
Daarna houden we een gezellig Koningsontbijt in de groep. Vervolgens
gaan de groepen 6 t/m 8 richting de Krom voor het sport- en
spelprogramma dat ook dit jaar weer verzorgd wordt door Come4Sport.
De leerlingen van de groepen 1 t/m 5 doen in en rondom de school
allerlei feestelijke activiteiten.
Corona
Het gaat redelijk met de last die we hebben van corona in Nederland op
het moment. Dat kun je tegelijkertijd ook weer niet zeggen tegen de
mensen die door corona de afgelopen dagen in het ziekenhuis zijn
beland of al maanden behoorlijk lichamelijk of psychisch last hebben van
de nasleep van corona. Bidden we ook nu nog steeds voor hen?
De GGD stuurde vorige week nog een coronabrief. De belangrijkste
afspraken en adviezen zijn nu:

• Zelftesten zijn voldoende om corona vast te stellen of juist uit te
sluiten.
• Is de uitslag positief, dan 5 dagen in quarantaine, waarbij de dag
van het ontstaan van de klachten als dag 0 geldt.
• De quarantaine kan na 5 dagen eindigen, als tenminste 24 uur
klachtenvrij is doorgebracht. Anders langer in quarantaine.
• Er geldt een quarantaine-advies voor huisgenoten vanaf 18 jaar die
in nauw contact zijn geweest. Een zelftest is ook hier voldoende.
• Bij coronagerelateerde klachten bij kinderen en jongeren (De top5-klachten bij de omicronvariant: loopneus, hoofdpijn, moeheid,
niezen, keelpijn) geldt het advies om eerst een zelftest te doen,
voordat een kind naar school gaat.
• De overige geldende basisadviezen tegen corona zijn: handen
wassen, hoest en nies in je elleboog, zorg voor voldoende frisse
lucht en haal een vaccin.

