
Jesaja 41:10

g� n angst
Je hoeft niet bang te zijn, 

want ik ben bij je. Je hoeft

te hebben, want ik ben 
jouw God. Ik zal je helpen, 

ik zal je sterk maken! 

houd vol,
in liefde en vertrouwen

Woorden met inhoud! 
En we brengen ze in de praktijk! 
Grote bewondering voor alle medewerkers in het 
onderwijs en op onze 25 scholen. Wat laten ze 
fl exibiliteit, tomeloze inzet, kracht, creativiteit en 
liefde zien in hun werk! Ze organiseren thuiswerk 
voor de leerlingen. Ze zoeken via digitale wegen 
contact met leerlingen en ouders en hebben ze 
oog voor kwetsbare leerlingen. Krachten worden 
gebundeld. Wat zijn we dankbaar voor deze toppers!

Grote bewondering voor onze leerlingen! Op afstand 
maken ze hun werk dat via digitale middelen de 
huiskamer binnenkomt. Ze doen het trouw, petje af! 
Terwijl het juist voor de leerlingen een onzekere tijd 
is. De veiligheid van school, het ritme en het sociale 
aspect is er even niet meer en dat geeft onzekerheid.

Grote bewondering voor alle ouders/verzorgers. 
Naast zorg om gezondheid van geliefden, naast hun 
eigen werk ook nog hun kinderen begeleiden met 
onbekende lessen. Een pittige taak! 

Grote bewondering voor de hulpverleners, in de 
zorg, veiligheid, transport, etc. We danken voor al die 
mensen die zich op dit moment zo enorm inzetten 
voor een ander. Houd vol!
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Houd vol! We leven intens mee met iedereen die 
getroff en is door het leed in deze corona-tijd. 

Houd vol zeggen we tegen de bestuurders van dit land. 
Houd vol zeggen we tegen iedereen die hun geliefden 
niet kunnen zien. 
Laten we biddend om elkaar heen blijven staan.

Ook op de scholen van LEV ontstaan mooie initiatieven 
(zie foto’s), het inspireert anderen weer om goed 
te doen. Op onze expeditietocht zijn we aan het 
pionieren. Echt hartverwarmend! 

Laten we in ons land om elkaar heen blijven staan, 
elkaar bemoedigen om het vol te houden en er 
voor elkaar te zijn op welke manier dan ook. 
Onze Vader houdt onvoorwaardelijk van je! Geloof het. 
Hij houdt geen 1,5 meter afstand. Hij houdt je vast, 
dwars door alles heen.

Houd vol, God is voor ons, 
God is naast ons, 
God is altijd om ons heen!

René Tromp
Directeur-bestuurder LEV-WN

De Wingerd Goes, oproep voor gebed voor elkaar

De Driemaster Ridderkerk, peptalk voor leerkrachten

Team Kleurrijk Waddinxveen 

deelt tulpen uit aan alle ouders 


