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Berkel-Enschot, januari 2022 

 

 

Lieve dames,           

Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Ria Miedema-Kennis. Met ingang van 15 december 

heb ik het voorzitterschap van Antoinette overgenomen. Helaas is er, door de annulering van de 

AVL/Kerstviering, nog geen moment geweest om mij persoonlijk aan u voor te stellen. Vandaar dat u 

deze mail krijgt. 

Ik ben getrouwd, heb twee dochters en een kleindochter. Meer dan 40 jaar heb ik met zeer veel 

plezier en voldoening in het middelbaar onderwijs gewerkt als docente Frans en mentor/coach voor 

leerlingen. Vooral het begeleiden van leerlingen met autisme en rouw- en verdrietverwerking bij 

jongeren hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn leven als docent. Het is zeer verrijkend en 

leerzaam geweest om jongeren te helpen die geen gemakkelijke start in hun leven hebben gehad.   

Wat ik zeer betreur is dat er geen gelegenheid is geweest om met z’n allen Antoinette te bedanken 

voor haar geweldige inzet die zij als interim-voorzitter heeft getoond binnen het bestuur en voor de 

leden van het KVG. Het was zeer prettig om met haar samen te werken vanwege haar betrokkenheid, 

kennis van zaken, steeds alle voors en tegens goed afwegend, maar vooral vanwege haar vermogen 

om mensen altijd in hun waarde te laten. 

Ik heb dan ook geaarzeld toen ik de vraag kreeg om de plaats van Antoinette in te nemen. 

Uiteindelijk heb ik de stap gezet, omdat ik geloof in de kracht van onze vereniging. Daarbij voel ik mij 

gesteund door ervaren bestuursleden. Ik ben blij met hun lange ervaring. Samen zullen we naar 

mooie, interessante, leerzame, inspirerende en gezellige activiteiten blijven zoeken zodat wij u 

steeds een gevarieerd programma kunnen aanbieden. Na meer dan 40 jaar met jongeren gewerkt te 

hebben, is het heel leuk en inspirerend om nu tussen leeftijdsgenoten actief te zijn. 

Het is geweldig om te zien, ook al zit het leven soms niet mee, hoe actief, vitaal, positief en 

ondernemend wij allen zijn! Hoe mooi en verrijkend is het om vol enthousiasme, leergierigheid en 

nieuwsgierigheid nieuwe indrukken op te doen en dit met elkaar te beleven. Vooral het samen met 

elkaar doen en delen is voor mij heel belangrijk in het leven, omdat je met en voor elkaar het leven 

aangenaam en plezierig kunt maken! 

Met u hoop ik dat wij in de toekomst elkaar weer onbezorgd kunnen ontmoeten en kunnen genieten 

van allerlei mooie, interessante en gezellige activiteiten. Ik zie er zeer naar uit! 

Ria Miedema-Kennis 


