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DE HOOP IS DE HARTSPIER VAN ONZE ZIEL 
-nooit mag die een stilstand hebben- 

 

Wij onderwijsmensen, zijn door ons beroep en door onze roeping, mensen van 

de hoop. Wij dragen de hoop niet voor onszelf, maar voor kinderen, kleuters en 

studenten, cursisten en leerlingen, jongeren van het internaat, voor de adolescenten 

die ongerust zijn over de toekomst van onze aarde, voor de leerlingen in scholen. 

Het is mijn diepe overtuiging dat je de hoop in een school kan onderwijzen en 

kan leren. Kiezen voor de hoop is niet een algemeen theoretisch principe maar de 

hoop manifesteert zich op elke speelplaats, in elke klas, in elke school. Ze vindt haar 

sporen in de inzet van leraren, in de veerkracht van leerlingen, in de daadkracht van 

leiders. Ze licht op in de betrokkenheid bij de samenleving, in de goodwill van ouders.  

De hoop kan zich tonen in elk beleidsdomein maar heel bijzonder in het 

kwetsbare vormingsproces dat zich elke dag in de klas voltrekt. In taal en wiskunde, 

wetenschap en religie, muziek en techniek leren jonge mensen een wereld kennen 

met rijke mogelijkheden. Leraren vertellen een hoopvol verhaal en zetten leerlingen in 

beweging door hen te richten op wat nog niet gedacht en nog niet gerealiseerd is. 

De hartstocht van de hoop maakt jonge mensen breder in plaats van smaller. (Carl 

Snoeckx 

 

De grootste energiebron is de hoop niet verliezen. Hopen heeft niets te maken met 

gokken. De hoop steunt op een belofte van God dat Hij bij ons blijft. We kunnen leven 

met een hartritmestoornis: dat is ambetant: leven zonder geloof. De liefde verliezen is 

erger, een hartinfarct. Maar de hoop verliezen is een hartstilstand. 
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HOOP ZAAIEN 
We worden uitgenodigd om een schooljaar lang HOOP TE ZAAIEN. Hoop is het zaad 

waaruit de wereld van morgen groeit.  Laat ons dit maar genereus doen, handen vol 

ervan uitstrooien, wetende dat heel veel niet in goede aarde zal vallen, we misschien 

zelfs voor naïef gaan versleten worden! Laat het ons toch maar doen, eigentijds-

tegendraads, en Hem volgen en navolgen, die man uit Nazareth, genereus-ambitieus. 
 

Dan zaaien we hoop, soms tegen beter weten in om die droom van een 

rechtvaardige, duurzame school voor ogen te houden als ideaal, als visioen. ‘Idealen 

zijn als sterren, we kunnen ze niet bereiken, maar richten er wel onze koers naar.’ We 

zaaien hoop voor elke unieke leerling die zichzelf mag zoeken en worden in 

verbondenheid met anderen. We zaaien hoop voor elk personeelslid en elke leerling 

die met creativiteit en verbeelding boven zichzelf leren uitstijgen en verder kijken dan 

nu en vandaag. We zaaien hoop in een school waar een cultuur van kwetsbaarheid 

gekoesterd en gedragen wordt. We zaaien hoop in een school waar gastvrijheid te 

zien is en duurzaamheid verworven is. Met onze wegwijzers als GPS voor een katholieke 

dialoogschool zaaien we handen vol hoop een nieuw schooljaar in! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik kies geloof boven bezorgdheid, hoop boven zorgen, liefde boven angst. 

 

ik behoor tot een verloren generatie 
ik weiger te geloven dat 

ik de wereld kan veranderen 

choqueert het je als ik zeg dat 

‘Geluk groeit van binnenuit’ 

een leugen is, voor mij is één ding duidelijk: 

‘Geld maakt gelukkig’ 

over 30 jaar zal ik dus aan mijn kinderen vertellen dat 

zij voor mij niet het belangrijkste waren in mijn leven 

op mijn werk zullen ze weten dat 

voor mij 

werk 

belangrijker is dan 

familie 

ik leg aan iedereen uit dat 

we leven in een onverschillige samenleving 

ik sta niet toe dat 

ik zal meewerken aan de opbouw van mijn land 

want 

ons leefmilieu wordt vernietigd 

het kan niet langer gezegd worden dat 

de mensen uit mijn kring en ik zorg dragen voor deze aarde 

het zal duidelijk zijn dat 

mijn generatie apathisch is en tam 

het is een dwaasheid dat 

ik leef van hoop 
 

 

 

 

 

 

BIDDEND WOORD 
Doe ons  hoopvol geloven in de toekomst van dit schooljaar, God: 

 

visnetten 

die scheuren van overvloed 
 

het kleinste zaad 

dat uitgroeit tot een mosterdboom 
 

een parel diep verscholen 

-toch gevonden- 

ondanks onkruid tussen de tarwe 
 

kruik; maar gevuld met water 

die ons wordt tot wijn. 
 

Geef ons daartoe Uw inspiratie. Ga mee met ons door de zachte bries van Uw 

aanwezigheid. Stort uw vuur uit. - Zend uw adem neer.  Hier en nu, over ons. Dat wij 

volstromen met hernieuwde hoop én levensadem.  Amen.  


