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 NIEUWSBRIEF  
 

Pasen in coronatijd 
 
Dit keer een speciale Nieuwsbrief met een lied dat ik tegenkwam in ons kerkblad, Ik heb er zelf een vers aan toegevoegd. 
De tekst spreekt voor zich en kan gezongen worden op de melodie van: Wat de toekomst brenge moge… 
 

1. Here, God, wij komen tot U 

in een bange, donk’re tijd. 

Heel de wereld is verslagen 

en we voeren allen strijd. 

Breng ons, Here, op de knieën 

dat wij U belijden, Heer. 

U staat boven alle dingen, 

leer ons leven tot Uw eer! 

 

2. Heer, wij kunnen niet naar school toe 

en naar onze vriendjes thuis. 

Wilt U voor hen blijven zorgen? 

Denkt U aan een ieders kruis? 

Breng ons, Here, op de knieën 

dat wij U belijden, Heer. 

U staat boven alle dingen, 

leer ons leven tot Uw eer! 

 

3. Heel veel mensen, ziek en ook eenzaam,  

kunnen nu hun huis niet uit. 

Wilt U ook heel dicht bij hen zijn, 

thuis of in het ziekenhuis. 

Breng ons, Here, op de knieën 

dat wij U belijden, Heer. 

U staat boven alle dingen, 

leer ons leven tot Uw eer! 

 

4. Wilt U voor de dokters zorgen 

en voor allen in de zorg? 

Geeft U wijsheid en veel liefde, 

toon Uw Vaderlijke zorg. 

Breng ons, Here, op de knieën 

dat wij U belijden, Heer. 

U staat boven alle dingen, 

leer ons leven tot Uw eer! 

5. Heel veel mensen zijn nu werkloos 

en verdienen nu geen geld. 

Heer, U weet, dat geeft veel zorgen 

want wij voelen ons geveld. 

Breng ons, Here, op de knieën 

dat wij U belijden, Heer. 

U staat boven alle dingen, 

leer ons leven tot Uw eer! 

 

6. Leer ons in Uw Woord te lezen, 

help Uw knechten, elke keer 

om Uw Woord ook nu te brengen, 

breng ’t in onze harten, Heer! 

Breng ons, Here, op de knieën 

dat wij U belijden, Heer. 

U staat boven alle dingen, 

leer ons leven tot Uw eer! 

 

7. Heer, ik mag toch alles vragen, 

als ik bang ben, vol verdriet? 

Wilt U daarom naar ons luist’ren, 

hoor, verhoor toch ook dit lied! 

Breng ons, Here, op de knieën 

dat wij U belijden, Heer. 

U staat boven alle dingen, 

leer ons leven tot Uw eer! 

 

8. Here Jezus, onze Verlosser, 

U stierf ook voor ons aan ’t kruis. 

Dank U wel dat U ook weer opstond, 

U bent sterker dan de dood! 

Dank U wel voor eeuwig leven, 

Dat U aan Uw kinderen geeft! 

Geef dat wij het nooit gaan vergeten, 

Dat U, Heer voor altijd leeft! 

 
 
 



Online Paasviering 
 
Omdat de Paasviering op scholen niet door kunnen gaan, heeft Verus een online paasviering gemaakt. Het is niet helemaal 
zoals wij het misschien gewend zijn, maar het kan wel helpen om juist in deze tijd extra stil te staan bij wat het betekent 
dat Jezus stierf voor ons, maar ook weer is opgestaan.  
De volgende link gaat naar de online viering: https://youtu.be/QUvaggZZzbM  
 
Wij wensen u gezegende Paasdagen toe.  

 

Lesgeven op afstand 
 
We zijn nu al weer vier weken thuis aan het werk. Hopelijk gaan we het volhouden met elkaar. Het allerbelangrijkste is dat 
u het thuis goed houdt met elkaar. Leg de lat niet al te hoog voor elkaar. Mocht u het desondanks toch lastig/moeilijk 
vinden om het allemaal te organiseren, weet dan dat er mogelijkheden zijn voor hulp. In onze vorige Nieuwsbrieven 
hebben we u er ook al op gewezen en ik doe het nu nog een keer. Maak er gerust gebruik van en neem contact op met de 
leerkracht(en) als u hulp nodig hebt.  
 
Ondertussen zijn we met de bovenbouwgroepen al verschillende keren online geweest. Het is goed dat we elkaar op deze 
manier toch nog af en toe kunnen zien. Fijn dat er zoveel (digitale) middelen zijn die ons hierbij helpen.  
Tip: Kijk af en toe mee met uw kind om te zien waar hij/zij mee bezig is. Het vergroot de betrokkenheid op uw kind en het 
toezicht zorgt ervoor dat we het met elkaar goed kunnen houden. Veel succes gewenst! 
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