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Kla4: Een interconfessionele school

Wat merken de kinderen ervan, dat 
zij op een katholieke of protestantse 
school zitten? Zowel Tristan als Ma-
riët geven aan, dat voor de kinderen 
de lessen, gebaseerd op de methode 
‘Trefwoord’, heel belangrijk zijn. In 
deze lessen worden verhalen ver-
teld, Bijbelverhalen maar soms ook 
verhalen over bepaalde gebeurte-
nissen, ook worden er liedjes ge-

zongen. Met de kinderen wordt er 
verder over gepraat. Wat betekenen 
die verhalen, die liedjes voor hun ei-
gen leven? Veel aandacht wordt op 
beide scholen besteed aan jaarlijkse 
feesten: Kerstmis, Pasen, Pinkste-
ren. Enthousiast vertellen Mariët 
en Tristan over de kerstvieringen 
van vorig jaar. ,,Dat vroeg allemaal 
veel organisatie vooraf. Ouders hel-

pen mee bij de voorbereiding. Ze 
worden ook allemaal uitgenodigd. 
Het grootste gedeelte van de ouders 
heeft wel een christelijke achter-
grond, maar is niet meer actief be-
trokken bij een kerk. Toch kiezen de 
ouders ervoor om hun kinderen op 
een christelijke school te plaatsen. 
Ze vinden het belangrijk, dat kinde-
ren kennis nemen van de christelij-
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ke religie. Later kunnen ze dan zelf 
een keuze maken.’’

FuseRen Binnenkort gaan De Val-
lei en De Klimrakker fuseren. Het 
wordt een interconfessionele school. 
Zowel het katholieke als het protes-
tants-christelijke element moeten in 
de school terug te vinden zijn. 
Een werkgroep, waarin medewer-
kers en ouders van beide scholen 
zitting hadden, heeft zich afge-
vraagd, hoe zo’n interconfessionele 
school eruit zou moeten zien. In het 
begin leek het wel, of ieder vanuit 
zijn eigen aannames over de an-
der aan het gesprek deelnam, maar 
gaandeweg werd duidelijk, dat de 
leden van de werkgroep op één lijn 
zaten en dat er meer overeenkom-
sten dan verschillen zijn. Er zijn wel 
accentverschillen, denkt Mariët. 
,,Op De Vallei is er vooral aandacht 
voor de Bijbel, op De Klimrakker 
gaat het meer om traditie, gebruiken 
en symboliek en om het omzetten 
van woorden in daden. Het is be-
langrijk, dat we van elkaar kunnen 
leren. Zo kunnen bijvoorbeeld de 
kinderen die hun Eerste Communie 
gaan doen aan de andere kinderen 
hierover vertellen. Je leert op die 
manier van elkaars gebruiken en 
belevingen.’’
De naam van de nieuwe school is 
sinds kort bekend: Kla4. De eerste 
twee letters (Kl) slaan op De Klim-
rakker, de twee daarna volgende 
letters (av) slaan (in omgekeerde 
volgorde) op De Vallei. De 4 slaat op 
de vier kenmerken van de school: 
vreedzaam, duurzaam, zorgzaam 
en leerzaam.

De Vallei en De 
Klimrakker gaan 
fuseren in ‘Atria’
leusden In 2009 kwamen verschil-
lende katholieke, protestantse en 
openbare scholen in Leusden en 
Achterveld onder eenzelfde be-
stuurlijke koepel: Voila (Verschillend 
Onderwijs In Leusden Achterveld). 
Wij (de redactie van ‘Geloof & kerk’, 
Lucasparochie Leusden) vroegen 
ons af, hoe het er tegenwoordig aan 
toe gaat op scholen met een christe-
lijke identiteit. Wat merken de kin-
deren ervan?
 
We gingen op zoek naar scholen 
en kwamen uit bij De Klimrakker 
(katholiek) en De Vallei (protes-
tants-christelijk). De scholen bevin-
den zich in een bijzondere situatie. 
Ze gaan over een half jaar fuseren 
tot één interconfessionele school. 
Samen met De Bongerd (openbaar) 
zullen zij dan gehuisvest zijn in het 
nieuwe multifunctionele centrum 
Atria (hoek Middenweg-Asschat-
terweg).
We interviewden Tristan Koelewijn 
en Mariët Thuis. Tristan werkt nu 
voor het derde jaar als onderwijzer 
op De Vallei. Hij is getrouwd, vader 
van een zoon van zeven maanden. 

inTeRn BegeleideR Mariët is in-
tern begeleider en remedial teacher 
op De Klimrakker. 15 jaar geleden 
kwam ze in contact met deze school, 
als moeder. Daarna was ze er werk-
zaam als remedial teacher, als leer-
kracht en als intern begeleider.

 p Tristan Koelewijn (l) en Mariet Thuis (r) voor de nieuwbouw van mfc Atria.              
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10 febr. 19.00u. Aswoensdag, Oe-
cumenische viering, vg. H. Zemann 
en ds. M. Berends

13 febr. 19.00u. Anders vieren, vg 
. parochianen, m.m.v. koor Ruach

14 febr. 11.00u. Eucharistievie-
ring, vg. H. Tolboom, m.m.v. koor 
Generations

20 febr. 19.00u. Geen viering

21 febr. 11.00u. Eucharistievie-
ring, vg. H. Zemann m.m.v. cantor

27 febr. 19.00u. Anders vieren, 
vg. F.Kok, m.m.v. koor Ruach

28 febr. 11.00u. Eucharistievie-
ring, vg. K.Donders, m.m.v. cantor

5maart 19.00u. Ontmoeten in 
Geloof

6 maart 11.00u. Eucharistievie-
ring, vg. J. de Froe, m.m.v. koor Ge-
nerations

In deze (Vasten)periode is er iedere 
woensdagavond om 19.00 uur een Oe-
cumenische viering.

Iedere donderdag is er om 9.00 uur 
een Eucharistieviering met aanslui-
tend om 9.45 uur Rozenkransgebed

14 febr. 10.00u. ds. H.K. Groen

21 febr. 10.00u. ds. L. van Rouendal

28 febr. 10.00u. ds. H.K. Groen

6 maart 10.00u. ds. A.P. Spaa

14 febr. 10.00u. ds. S. Sprotte, Heilig 
avondmaal

21 febr. 10.00u. ds. R. Doesburg, 
lunch nieuw ingekomen leden
28 febr. 10.00u. ds. J.C. Overeem 
(Stiens)

6 maart 10.00u. ds. M. Berends-van 
Hoek

14 febr. 9.15.u. Gebedsviering MOV, 
Dieparleden M. Meijer en A. Snik, 
m.m.v. St. Caeciliakoor

21 febr. 9.15u. Woord- & Commu-
nieviering, vg. R. Bouwman, m.m.v. 
koor Vivente
28 febr. 9.15u. Eucharistieviering, 
vg. K. Donders, m.m.v. St. Caecilia-
koor

6 maart 9.15u. Woord- & Commu-
nieviering, vg.  R. Bouwman, m.m.v. 
koor Vivente

14 febr. 8.45u. ds R. ter Beek, viering 
Heilig Avondmaal 10.45u. ds. R. ter 
Beek, viering Heilig Avondmaal
16.30u. ds. J. Boersma, Almere
21 febr. 9.30u. ds. R. ter Beek
16.30u. ds. G. Zomer, Houten

28 febr. 8.45u. ds. H.J. Bolten, 
Amersfoort 10.30u. ds. H.J. Bolten, 
Amersfoort 16.30u. ds. P. Boonstra, 

6 maart  8.45u. ds. J. van Benthem, 
Utrecht 10.30u. ds. J. van Benthem, 
16.30u. ds. R. ter Beek

13 febr. 9.45u. Sabbatschool
10.45u.  Zang & Mededelingen
11.00u.  Eredienst
20febr. 9.45u. Sabbatschool
10.45u. Zang, mededelingen
11.00u. Eredienst

27 febr. 09.45u. Sabbatschool
10.45u. Zang, mededelingen
11.00u. Eredienst

5 maart. 9.45u. Sabbatschool
10.45u. Zang, mededelingen
11.00u. Eredienst

14 febr. 10.00u. G. van Amerongen

21 febr. 10.00u. H. Veldhuis

28 febr. 10.00u. G. van Amerongen

6 maart 10.00u. P. Rooda, Alive and 
Well ministries 

14 febr. 10.00u. ds. M. Berends-van 
Hoek, Heilig avondmaal

21 febr. 10.00u. ds. A. Sprotte, lunch 
nieuw ingekomen leden

28 febr. 10.00u. ds. R. Doesburg

6 maart 10.00u. ds. A. Sprotte

14 febr. Geen dienst

21 febr. 9.00u. prop. N.F.L. de Leeuw, 
Lienden

28 febr. 9.00u. ds. P.H. van Trigt

6 maart 9.00u. ds. G.M. van Meijeren

Prot. Gem.
Dorpskerk

Postweg 78, 
De Glind

‘Geloven in Leusden’ is een maandelijkse rubriek die onder 
auspiciën van de Raad van Kerken door de plaatselijke geloofs- 
gemeenschappen wordt gevuld. De kerken heten alle  
Leusdenaren welkom in de diensten. De rubriek beoogt daarmee 

het kerkbezoek laagdrempeliger te maken. Reageren kan via  
het e-mailadres:  kerkeninleusden@gmail.com
E-mailadressen en het het wekelijkse rooster van kerkaanbod 
vindt u op: www.rvk-leusden.nl. 
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