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Tiden hawwe tiden.. 
Wat een bijzondere afsluiting van 2020 gaan we 
tegemoet. Ik moest denken aan de Friese 
uitdrukking ‘tiden hawwe tiden’, dat kun je wel 
zeggen! In mijn 50-jarig bestaan op deze wereld 
heb ik nog nooit zo’n mondiaal probleem 
meegemaakt.   
Natuurlijk heb ik in die 50 jaar problemen gekend, 
verdriet gehad en gelukkig ook veel plezier. Maar 
nog nooit ben ik geconfronteerd met een crisis die 
zoveel impact heeft op ieders dagelijks leven, dat 
een stukje zelfbeschikking wegneemt. In ons 
vrijgevochten land zijn we toch gewend om zelf te 
bepalen, binnen de kaders van onze normen en 
waarden uiteraard, wat we doen, wanneer we iets 
doen en met wie we iets doen. En nu kan dat even 
niet meer, en dat is af en toe best lastig en vergt 
flexibiliteit en aanpassingsvermogen. 
 
In de Bonemare, het magazine van de Pax Christi 
parochie, las ik het volgende citaat van theoloog 
en filosoof Sint Augustinus (354-430) 
 

Als mensen zeggen: de tijden zijn slecht, 
de tijden zijn zwaar, besef dan: de tijd 
dat zijn wij, en zoals wij zijn, zo zullen 
de tijden zijn. 
 
Dit citaat raakte mij en zette aan tot reflectie. Iets 
naars kan een mens overkomen, een land 
overkomen of zelfs de hele wereld overkomen. 
Maar hoe je daar vervolgens mee omgaat is aan 
onszelf. Dus, compassie en empathie hebben voor 
elkaar, contact blijven houden met elkaar, ook al 
kan dat niet fysiek, en naar elkaar blijven 
luisteren, dat kunnen we allemaal zelf bepalen en 
kunnen we ook zelf blijven doen. Al leven we 
fysiek in een kleine bubbel, in je hoofd kun je nog 
steeds zelf beslissen hoe je daar richting aan 
geeft. 
 
Maar wat heb ik er behoefte aan om u weer te 
zien, de kinderen op school te zien en weer 
makkelijk samen te werken met mijn team en 
collega’s van andere scholen. Ik weet zeker dat er 

weer andere tijden zullen aanbreken, het is nu 
een kwestie van volhouden. 
 
Op het moment van schrijven zijn mijn collega’s 
heel hard aan het werk om vanaf 4 januari 
thuisonderwijs te kunnen geven aan alle kinderen. 
Ik prijs mij gelukkig om aan zo’n fijn en betrokken 
team leiding te mogen geven. Langs deze weg een 
dikke pluim voor hen! 
 
Ook voor u en de kinderen een dikke pluim voor 
het snel schakelen naar weer met elkaar in huis 
zitten, dat is lang niet makkelijk! Ook wil ik 
iedereen bedanken voor de ondersteunende en 
lieve berichten die ik de afgelopen weken heb 
ontvangen. Zo blijf ik, maar ook het team, voelen 
dat we samen de Bonifatiusschool zijn en dat de 
verbinding blijft! 
 

 
 
Fijne kerstdagen en een heel gelukkig en gezond 
2021 gewenst!! 
 
Liesbeth 
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