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Dag van de Hoop op donderdag 6 juni

Elk schooljaar kent hoopvolle momenten. Momenten die zin geven en waar je energie van krijgt.
Bijvoorbeeld als een compliment wordt uitgedeeld of als kinderen en collega’s een ander helpen. De
onderwijsorganisatie Verus wil met zoveel mogelijk katholieke en protestants-christelijke scholen tijdens
de Dag van de Hoop op donderdag 6 juni aandacht geven aan deze mooie momenten.
Hoe meedoen?
Verus biedt via een app ideeën, materialen en activiteiten aan om scholen te ondersteunen. Hiermee kunnen ze
aan de slag om over hoop na te denken, iets te doen waardoor een ander hoop krijgt, met elkaar te vieren dat er
hoop is om de wereld mooier te maken en deze verhalen met elkaar en anderen te delen. Scholen krijgen onder
andere vlogs met voorbeelden om iets voor een ander te doen, ze kunnen een kaart sturen aan iemand die een
positief bericht kan gebruiken, een maaltijd maken voor eenzamen, een top 10 samenstellen van songs die hen
hoop hebben gegeven etc.
School en kerk
De periode tussen Pasen en Pinksteren lijkt net zo verwarrend als de huidige tijd soms is. Verraad door
vrienden, schuldgevoel, uitsluiting, verlaten worden, ongeloof. Maar ook samen onderweg gaan, opoffering,
blijdschap, vertrouwen in de hoopvolle belofte van terugkeer, elkaar kunnen verstaan en het delen met de rest
van de wereld. Dit biedt aanknopingspunten om het gesprek over aan te gaan op school, maar wellicht ook in de
kerk. Wat geeft jou Hoop? Welke hoopvolle momenten herinner je?
Verus roept kerken en parochies op om bekendheid aan deze Dag van Hoop te geven en op te roepen om
hoopvolle momenten te delen via sociale media op 6 juni via #jebentnietalleen. Daarnaast kunnen parochies
zich aansluiten bij activiteiten die op scholen plaatsvinden en hen inhoudelijk helpen om invulling te geven aan
Hoop tussen Pasen en Pinksteren. Wellicht zou ook een gezamenlijke vering kunnen plaatsvinden.
Meer weten over Dag van de Hoop

