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V A N   D E   R E C T O R 

Passie 
Het is mooi om mensen met passie iets te zien doen. Bloed, 
zweet en tranen … Wellicht denkt u na allereerst aan Ajax, dat 
op zo’n voortreffelijke wijze de finale heeft gehaald. Misschien 
denkt u aan de avond daarvoor, toen veel Parijzenaren en 
eigenlijk mensen van over de hele wereld met tranen in de 
ogen, vol ongeloof de Nôtre Dame in vlammen op zagen gaan. 
Eigenlijk hoorde je op de avond zelf en de dagen daarna ook 
veel geloofsuitspraken, dat de kerk en ook het prachtige orgel 
als door een wonder toch behouden is gebleven en de kerk 
herbouwd kan worden mede dankzij de vele giften die van 
overal binnenstroomden. 

  
De afgelopen week heb ik twee keer een concert bezocht waarbij een passie van Bach werd uitgevoerd, in 
Zaltbommel en in Utrecht. De laatste, omdat een oude bekende mij daarvoor uitnodigde, die ooit onder mijn 
muzikale leiding zijn eerste Johannes-Passion had gezongen. Het waren beide voortreffelijke uitvoeringen op hoog 
niveau, die – ondanks het professionele karakter – met passie werden uitgevoerd. Prachtig. 
  
De afgelopen weken heb ik leerlingen en docenten met passie de laatste loodjes af zien leggen voor de school- en 
praktijkexamens. Je ziet in de school dan veel gesprekjes tussen leerlingen en hun docenten, hun mentor, de 
decaan of de afdelingsleider in de hal, in een lokaal, in een spreekkamer. Spannend allemaal. ‘Het komt goed’ klinkt 
de ene keer iets zekerder en oprechter dan de andere keer. 
  
Graag wens ik alle leerlingen, medewerkers en ouders 
een fijne meivakantie toe. Voor de eindexamen-
kandidaten een geschikte tijd om even wat uit te rusten 
maar ook om met een strakke planning nog wat meters 
te maken.  
Met passie! 
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D I V E R S E N 

Activiteiten  

De jaarplanningen voor vmbo en havo/vwo treft u 
aan op onze website: Klik hier 

Krantenartikelen 

Hier vindt u alle krantenartikelen over Pax:  
Klik hier
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http://www.paxchristicollege.nl/Jaarplanning_2015-2016
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_schooljaar_2016-2017/Krantenartikelen_2016-2017
https://www.facebook.com/hetpax
https://twitter.com/pax_druten
https://www.youtube.com/channel/UCvEKbM9RKOBQv7CUozxA7Gw
https://www.instagram.com/het_pax/

