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Zorgen voor een toren
tekst Heidi van den Bovenkamp

beeld RD, Henk Visscher

Staat de luidspreker aan? Liggen de fl uiten klaar? Waar zijn de rozen? Leerlingen uit groep 7/8 van de Johannes Calvijnschool uit 

Amersfoort bereidden zich donderdagavond voor op hun eigen dodenherdenking, voordat ze bij de offi ciële herdenking aanwezig zijn.

HEIDI

Op 4 mei herdenken we mensen die in de Tweede Wereldoorlog omgekomen zijn. Kinderen uit de combinatiegroep 7/8 van de Jo-hannes Calvijnschool in Amersfoort doen dat op hun manier. Samen met hun meester hebben ze de wachttoren van Kamp Amersfoort geadopteerd. Dat betekent dat ze moeten zorgen dat die goed onderhouden blijft. Dat kunnen ze niet zelf doen. Omdat de toren al oud is, moet er voorzichtig mee worden omgegaan. De scholieren gaan wel helpen het park erom-heen netjes te houden. Op deze manier geven de leerlingen iets terug voor de vrijheid waarin wij mogen leven. Voor die vrijheid heb-ben veel mensen hun leven gegeven.

HALLO

S
amen met meester Vergunst 
leveren de scholieren een wel heel 
bĳ zondere bĳ drage aan de herden-
king van 4 mei. Ze adopteerden de 

wachttoren van Kamp Amersfoort.
In het kamp hebben tĳ dens de Tweede 

Wereldoorlog ruim 35.000 mensen 
gevangen gezeten. Bĳ na 500 zĳ n er in 
Amersfoort om het leven gekomen. De 
wachttoren is een monument, omdat hĳ  
herinnert aan de oorlog.

Ouders van leerlingen en andere belang-
stellenden zĳ n donderdagavond voor de of-
 ciële dodenherdenking bĳ  elkaar gekomen 

rond de toren. „Welkom allemaal”, begint 
een mevrouw van de organisatie. „En vooral 
heel bĳ zonder dat júllie er zĳ n”, richt ze 
zich tot de leerlingen. „Het is nog vakantie, 
dus jullie zĳ n hier op je vrĳ e dag.”

De kinderen lĳ ken het allesbehalve erg te 
vinden. Ze zĳ n de afgelopen periode bezig 
geweest met de adoptie van de toren en de 
voorbereiding voor de herdenking. Ze stu-
deerden een lied in, maakten gedichten en 
volgden op school lessen over de oorlog.

Meester Vergunst legt aan het publiek 
uit waarom dat zo belangrĳ k is. „Toen ik 
in groep 8 zat, mocht ik een krans leggen 
tĳ dens dodenherdenking. Ik ben dat nooit 
meer vergeten. Het is goed dat scholieren 

weten dat het bĳ zonder is dat we in vrĳ -
heid leven.”

Door dit contact met Kamp Amersfoort 
te leggen, hoopt de meester dat er een 
nieuwe traditie ontstaat. De groep 8 van 
volgend jaar neemt het stokje over van 
deze groep en zo blĳ ven leerlingen betrok-
ken.

„We gaan niet letterlĳ k zorg dragen 
voor het monument”, legt de meester uit. 
„Daar is de toren te broos voor. Maar een 
paar keer per jaar komen we naar Kamp 
Amersfoort om het park netjes te maken. 
En de leerlingen zullen meedenken met de 
organisatie over manieren waarop kinderen 
oorlogsslachtoffers kunnen herdenken.”

Na het verhaal van de meester mogen 
alle leerlingen een roos in het prikkel-
draad rondom de toren steken. De roos is 
het symbool van Kamp Amersfoort. Erika, 
Bernice en Jurrian dragen een door henzelf 
geschreven gedicht voor. Ook wordt het lied 
”Naastenliefde” gezongen, begeleid door 
leerlingen op  uit en viool. Na twee minu-
ten stilte is het tĳ d voor de stille tocht. En 
daarna voor de of  ciële dodenherdenking. 
Voorop loopt iemand met een grote trom. 
Hĳ  slaat het ritme. Daarachter lopen de 
burgemeesters, gevolgd door de leerlingen. 
Ze hebben een ereplek.
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Zet bij elke tekst de juiste vindplaats. De letters tussen haakjes vormen 

vier woorden die te lezen zijn in een van de genoemde Bijbelhoofdstuk-

ken. Het vierde woord is de oplossing. Vul dit woord en het antwoord 

van vorige week in op kits.nl/bijbelsepuzzel. Wie weet win jij de waarde-

bon van 5 euro. Als dat zo is, krijg je via e-mail bericht.

1. Ook zal Ik vrede geven in het land ……….

2. Ere zij God en vrede op aarde ……….

3. De vrede van God heerse in uw harten ……….

4. Vrede zij u, vrees niet ……….

5. Jaagt de vrede na met allen ……….

6. Zoek de vrede en jaag hem na ……….

7. Zo keer nu om en ga in vrede ……….

8. De goddelozen hebben geen vrede ……….

9. Verkondigende vrede door Jezus Christus ……….

10. Heb de waarheid en de vrede lief ……….

11. Genade zij u en vrede van Hem ……….

12. Blijdschap en vrede in het geloven ……….

13. Want Hij is onze Vrede ……….

14. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede ……….

bijbelse puzzel
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ilse Koops (tweede van l.) uit Ermelo vierde
vorige week vrijdag haar kinderfeestje. Ze is
zeven jaar geworden en deed daarom met
haar vriendinnen een speurtocht. ”We hebben
een knapzak versierd en onderweg moesten we
plaatjes van dieren zoeken. Als we een plaatje
vonden, gingen we een spelletje doen. Daarna
kregen we een sticker.” beeld familie Koops

Ben jij net jarig geweest? Stuur dan een leuke foto rond het 

thema ”Ik en mijn verjaardag” naar nieuws@kits.nl. De foto 

moet minstens 1 MB groot zijn en je moet er zelf ook op staan. 

Vergeet niet je naam, leeftijd en woonplaats te vermelden. 

FOTO

VAN DE WEEK:

IK EN MIJN

FEESTJE
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Leviticus 26:6 (D) Prediker 3:8 (E)

Psalm 34:15 (R) Kolossenzen 3:15 (H)

1 Samuel 29:7 (E) Richteren 6:23 (E)

Jesaja 48:22 (I) Zacharia 8:19 (V)

Openbaring 1:4 (R) Handelingen 10:36 (S)

Lukas 2:14 (E) Hebreeën 12:14 (E) 

Efeze 2:14 (D) Romeinen 15:13 (E)

Oproep: ooit een

slang gezien?
Ooit een echte slang gezien of… zelfs aange-
raakt? Waar was dat? Hoe vond je het? Weet 
jij misschien veel van slangen omdat je er 
een spreekbeurt over hebt gehouden? Vertel 
Kits erover! Binnenkort verschijnt er een Kits 
die helemaal over slangen gaat en jij kunt 
daaraan meewerken door een foto van jezelf 
mét een verhaal of enkele regels erbij in te 
sturen via nieuws@kits.nl. Liefst voor 20 mei 
en graag met een foto van minimaal 1 MB. 

Oproep: ooit eenOproep: ooit eenOproep: ooit eenOproep: ooit een

Bidden

Marit Paauwe, groep 7, 10 jaar, Amersfoort 

„Ik heb het boek van Anne Frank bijna uit. Door dat boek leeft de oorlog voor mij. 

Ik heb veel respect voor de mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Mijn 

opa en oma vertellen ook verhalen uit de oorlog. Zij hebben hongergeleden 

en meegemaakt dat mensen stierven. Mijn opa moest in Duitsland gaan werken. 

Hij is uit de trein gesprongen en bij een Duitse boer terechtgekomen die hem heeft 

geholpen. Dat vind ik een bijzonder verhaal.

Voor Joden was het veel moeilijker. Die hebben zo veel moeten strijden. Als ik daar-

aan denk, word ik verdrietig. Ik bid daarom voor mensen die nu in oorlog leven.”

Vrijheid

Wybren Uijl, groep 8, 12 jaar, Amersfoort

„Mijn overgrootopa vocht bij de Grebbelinie. Die verhalen 

vind ik heel bijzonder. De mensen die in de oorlog hebben gevoch-

ten, streden voor onze vrijheid. Zonder die vrijheid zouden wij niets kunnen doen. 

We zouden niet kunnen geloven wat we willen en onze mening niet kunnen uiten. 

Daarom vind ik het belangrijk  dat we blijven herdenken. In de twee minuten stilte 

denk ik daarom altijd aan wat er in de oorlog is gebeurd.”

Wachttoren

Leanne van Hell, groep 7, 10 jaar, Amersfoort

„Ik vind het goed dat we de wachttoren hebben geadop-

teerd. We hoeven hem niet zelf te onderhouden, maar betalen 

wel voor het onderhoud. Anders zou de gemeente dat moeten 

doen, maar die betaalt al heel veel.

Op school kregen we een denk- en doeboek over de oorlog. Ook met geschiedenis 

gaan we het nu over de Tweede Wereldoorlog hebben. Ik vind het heel bijzonder dat 

mensen in de oorlog hun leven hebben gegeven voor ons. Ik denk niet dat ik dat zou 

kunnen: meevechten met het risico dat het je dood wordt.”


