
Handen vol hoop 

in tijden van 

Corona… 

 

 

 

 

 



We kunnen en mogen elkaar geen hand geven, 

elkaar geen schouderklop geven. 

We kunnen een vriend of vriendin niet 
omhelzen om hem of haar te troosten. 

We kunnen geen handen geven tot een kring. 

En toch… 

toch houden we MOEDIG onze handen vol hoop 
open, 

want onze handen kunnen zo veel betekenen! 

 





 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Er is zoveel veranderd in ons alledaagse leven, omdat we nu elkaar geen hand 
of knuffel mogen geven, geen school, geen sport, geen festival en geen bezoek 
aan oma en allemaal, dat weet je al, vanwege de corona. 

En tóch ben je vol goede moed, je doet je best, je lacht, want iets in jou 
maakt alles goed: verrijzeniskracht! Gods kracht maakt optimistisch en 
geduldig en vol hoop, en daarmee help je anderen uit de put en uit de knoop! 

Deel uít die kracht, opzettelijk, die mógen we verspreiden, want hoop is ook 
besmettelijk, op weg naar betere tijden! 

 

 

 

 

 

 

 

 



En eigenlijk hebben we best veel van die verrijzeniskracht, kracht om opnieuw te 
beginnen, kracht om door te zetten in ons leven. Die kracht hebben we zelf diep in ons 
hart, maar die is er ook bij de anderen en in de wereld rond ons heen. 

We zien de verrijzeniskracht niet altijd, maar de natuur is aan een nieuwe start, aan een 
nieuw leven begonnen: het is lente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Er gebeuren momenteel heel veel nieuwe dingen in ons leven nu we 
ons moeten aanpassen aan de coronamaatregelen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toch zetten we door dankzij die verrijzeniskracht. 

Maar op Verrijzeniskracht moet je vaak wachten. Het is er niet 
meteen. Het oude is weg of kan niet meer. Er komt iets nieuws in 

plaats van het oude, maar het is er nog niet. 



 

Lieve God,  

We danken U voor alles wat ons blij en vrolijk maakt. 

We danken U voor alles wat ons kracht geeft en sterk maakt. 

We danken U voor alle goede ideeën in deze tijd van de Coronaziekte :  

een kaartje sturen naar een vriendje,  

een stoepkrijttekening maken voor mijn huis,  

een tekening maken voor oma en opa,  

helpen met mama en papa in de tuin. 

We danken U voor iedereen die de zieken helpt  

en voor de mensen die een medicijn aan het maken zijn.  

We danken U dat we steeds weer nieuwe kracht krijgen van U. 

Amen. 

 



 
Ieder kind droomt er wel eens over om toverkracht te hebben. Stel dat jij op een dag een toverstokje 
vond. Wat zou je dan doen? Wat zou je toveren. Het versje van Annie M. G. Schmidt dat je hieronder 
vindt, vertelt hierover: 
 

Het toverstokje 
 
Toen Hansje Pansje Pingeling vanmorgen vroeg naar buiten ging,  
toen vond hij bij het kippenhok een toverstok. 
 
Hij ging naar huis toe, heel bedaard.  
Daar zat zijn vader bij de haard en Hansje zei:  
Hokus, Pokus, Pas, ik wou dat jij een vogel was. 
 
Zijn moeder keek hem angstig aan en riep:  
Wat heb je nou gedaan?  
Maar Hans zei: Hokus, Pocus, Pas, ik wou dat jij ook een vogel was. 
 
Toen waren bei zijn ouders mezen!  
Wie heeft er ooit zo iets gelezen!  
Ze zaten in een boom te fluiten en Hans ging dadelijk naar buiten. 
 
Hij veranderde 2 heren in hele grote bruine beren  
en hij veranderde 2 vrouwen  
in hele mooie witte pauwen. 



Hans ging naar school en kwam daar binnen  
en ging er dadelijk beginnen:  
de juffrouw werd meteen een paard.  
De meester werd een mokkataart. 
 
Maar alle kinderen die er zaten,  
die heeft hij rustig zo gelaten.  
Jeroen en Kees en Hein en Piet,  
nee, die veranderde hij niet.  
 
Alleen de grote mensen maar,  
de hele stad door, hier en daar.  
Zo liep ons Hansje op een drafje  
en zwaaide met zijn toverstafje.  
 
Meneer Van Dijk, de burgemeester,  
veranderde hij in een heester  
en juffrouw Bos, een lieve dame,  
die werd een pot met 2 cyclamen.  
 
En alle kinderen gingen mee:  
ze vonden het een leuk idee!  
En telkens als er iemand werd veranderd in een koe of hert, 
dan riepen ze heel hard: Hoera!  
 
Het was een heerlijk spel, maar ja,  
er was na 14 uur getover geen volwassene meer over. 



De kinders konden alles doen.  
Ze speelden rover in het plantsoen,  
de hele dag en hele nachten en niemand die er op hun wachtte. 
 
Maar gek, dat altijd rover spelen,  
dat ging verschrikkelijk vervelen  
en zij werden vuil, vies en groen  
en niemand gaf hun ooit een zoen. 
 
En ze verlangden zo naar huis… maar ja,  
hun vader was een muis,  
hun moeder was een ander beest…  
Wat waren ze toch dom geweest. 
 
Ze gingen zitten, in een kring,  
en Hansje Pansje Pingeling zei:  
Hokus, Pokus, Wielewaal! En alles was weer normaal! 
 
Hun vaders en hun moeders waren geen mezen meer of ooievaren, 
maar heel gewone grote mensen.  
Wat kun je je nog beter wensen? 
Alleen de meester is verdwenen vanaf zijn haren tot zijn tenen.  
Hij was een taartje moet je weten, en iemand heeft hem opgegeten. 
 
 
 
 



Leuke ideetjes: 
 

- Neem een lege pot of bokaal en draai het deksel eraf. 
Maak kaartjes met woorden met de V van verrijzeniskracht en steek ze in de bokaal. 
(voorbeelden van V-woorden: vrienden, vrede, volhouden, vergeven, verdelen….)  

- Maak je ook eens een krijttekening op de stoep voor je huis? 

- Teken of schilder een regenboog op een groot blad en hang die aan het raam. 

- Schrijf een briefje naar iemand die je oma en opa, een eenzame buur, een vriend(in),…om hem/haar 
te bedanken of een hart onder de riem te steken. 

- Het is altijd fijn om een foto te ontvangen van je 
kunstwerkje(s): sofie.therry@kbkscholen.be  

 

Veel kijk-, lees-, en knutselplezier! 

Dikke knuffel van juf Sofie 

 

En vergeet niet:  

Geef de moed niet op! Verdeel je kracht met iedereen rondom  

Jou! Samen komen we er wel! 

 

 



 
 
 


