
 
 

Elke dag 60 tieners in het gebouw van Hilversum 
 

Dat wij niet naar onze gebouwen kunnen, betekent niet dat niemand anders dat kan. In 

Hilversum wordt het gebouw sinds 29 maart gebruikt door leerlingen van de lokale 

vmbo-school. Voor het Hilfertsheem College is dit een prachtige tijdelijke oplossing, 

omdat er vanwege de anderhalvemeter-regel meer ruimte nodig is om scholieren les te 

geven. Dankzij de hulpvaardigheid van de gemeenschap Hilversum lopen er nu elke dag 

zestig tieners door het gebouw.  

 

De gemeenschap leent het gebouw uit ‘om niet’. Er was wel werk aan de winkel: een en ander 

moest worden omgebouwd en aangepast. Maar dat was geen probleem, vertelt coördinator Jan 

Heimenberg: “Er waren gelukkig direct vrijwilligers uit de gemeenschap die aanboden om te 

helpen. Als er veel hulp is, voelt zoiets niet meer als een klus, maar is het vooral leuk om te 

doen.” 

 

Slepen met tafels en stoelen 

Jan Heimenberg schetst het werk dat verzet werd: “Allereerst moest het internet worden 

uitgebreid naar een veel hogere snelheid. De leerlingen hebben allemaal een laptop, en 

moeten met z’n zestigen tegelijk gebruik kunnen maken van de wifi. Ook moesten we de 

bijzalen anders inrichten, en daarvoor moesten er heel veel tafels en stoelen versleept 

worden." 

 

 
 

Gedeelde waarden 

Het Hilfertsheem College sluit qua gezindheid goed aan bij de apostolische waarden. Zo wil 

het leerlingen ‘uitdagend en zinvol onderwijs’ bieden, met aandacht voor hun persoonlijke 

behoeften en talenten. De belangrijkste regel die de school hanteert, is ‘dat iedereen in zijn of 

haar waarde wordt gelaten.’ Dat voelt goed, en toch is het ook vreemd om niet zelf samen te 

mogen komen in het gebouw, vindt Jan Heimenberg. Uit de gemeenschap kwamen terecht 

vragen als: Waarom zij wel, en wij niet? 

 

 

 



 
 

Enorm dankbaar 

Het antwoord is helder: het bestuur van het genootschap kiest ervoor om geen fysieke 

samenkomsten te houden zolang er een lockdown van kracht is in Nederland. We willen zo 

goed mogelijk bijdragen aan een snel en veilig herstel van de samenleving, en dat doen we 

door de regels van de overheid te volgen. Scholen mogen wel open zijn, maar kampen met de 

anderhalvemeter-regel. Jan Heimenberg: “Als onze gebouwen leeg staan, waarom zouden we 

hen dan niet helpen? Het Hilfertsheem College en ook de ouders zijn ons enorm dankbaar. Nu 

hebben ze extra klaslokalen, en als het even kan ook de grote zaal straks voor de diploma-

uitreiking.” 

 

                                     
 

Diploma uitreiking 

Jan Heimenberg: “Hiermee maken we een gebaar naar onze omgeving. Mensen mogen een 

beroep op ons doen. En als er een hulpvraag is, staat het Apostolisch Genootschap klaar. Een 

neveneffect is dat we onze bekendheid vergroten. Voordat we dit aanbod deden, wist de 

schoolleiding niet eens dat we bestonden.” 

 

Creatief zijn 

Natuurlijk hopen ze snel zelf weer te mogen samenkomen in hun gebouw. Maar tot dat 

moment is het mooi om anderen verder te helpen, vindt Jan. “Door creatief om te gaan met 

onze vermogens – zowel de fysieke als geestelijke – dragen we bij aan een mooiere wereld.” 
 


