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INLEIDING 

 
Geacht(e) leidinggevende / bestuurslid, 

  
Bij dezen opnieuw een nieuwsbrief voor u. We zien terug op het thema van de jaarvergadering en 
kijken even binnen bij de zondagsschool van Capelle aan den IJssel-Middelwatering. 
Waarschijnlijk hebt u alweer een aantal keren verteld voor uw groep. Wellicht vol goede voorne-
mens, maar met de ervaring dat we het er maar zwak van afbrengen. We hopen van harte dat het 
ook uw ervaring was en is: "Want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel lie-
ver roemen in mijn zwakheden", 2 Korinthe 12:9. 
Gezegende uurtjes met uw kinderen gewenst. 

 

TER OVERDENKING:  VAN KIND TOT VOLWASSENE 
 

Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een 
kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man gewor-
den ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was. 
1 Korinthe 13:11 

Paulus gebruikt hier de vergelijking van een kind met een volwassene. Hij 
spreekt in de ik-vorm om de gelijkenis te verlevendigen. Er is een groot ver-
schil tussen een kind en een volwassene. Paulus geeft drie voorbeelden. De 
spraak van een kind is anders dan van een volwassene. Een kind heeft geen 
grote woordenschat en kan daarom de dingen niet goed onder woorden 
brengen. Het voelt meer aan dan het beschikt over begrippen. Een kind is 
gezind als een kind, dat wil zeggen ‘denkt’ als een kind. Een kind leeft in een 
kinderlijke denkwereld. Een kind kan soms met iets onbelangrijks al zo blij 

zijn en om iets kleins al zo bedroefd zijn. Een kind overlegt, dat wil zeggen ‘rekent’ als een kind. Een 
volwassene moet meekijken. Vaak moet de som over. Laten we er in onze contacten met kinderen 
rekening mee houden dat we met kinderen te maken hebben. Volwassenen spreken anders, denken 
anders en rekenen anders.  

Welnu, dit is het beeld van Gods kinderen op aarde. Ze zijn in deze bedeling nog zo kinderlijk. Meestal 
is de gelijkenis met het kind positief. Je kunt maar beter kind zijn! In die positieve zin zullen we zelf 
kind moeten worden. ‘Tenzij iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien.’ 
Wie geen kind geworden is zal ook nooit volwassen worden. Maar hier is de gelijkenis negatief be-
doeld. Je kunt maar beter volwassen zijn! Als het goed is ziet een 
kind ook uit naar de volwassenheid. Dan wordt teniet gedaan het-
geen eens kinds is. In de hemel daar zal het spreken, het denken en 
het rekenen van Gods kinderen op een heel ander niveau zijn. De 
Heere Jezus sprak tot Simon Petrus: ‘Gij zult het na dezen ver-
staan’. Een volwassene denkt weleens met een glimlach terug 
aan zijn kinderjaren. Wie heeft dat niet bij het terugbladeren in 
de schriften van vroeger? Welnu, als Gods kinderen later nog 
terug zouden kunnen denken aan hun leven op aarde dan zouden 
ze heilig glimlachen over hun kinderjaren.  

Ds. A. Schot, voorzitter 
 

najaar 2016 
 

 

BEDANKT! 

Nieuwsbrief 

We willen u  

hartelijk bedanken  

voor de giften die we  

in het afgelopen jaar  

hebben gekregen! 



Leidinggevende, van de zondagsschool, u mag 

het Woord van God aan het hart van kinderen 

leggen. Nee, u kunt Gods Woord niet in het 

hart van kinderen brengen. Maar probeer het 

zo dicht mogelijk aan het hart te leggen. Hoe 

kan dat? We letten op de leidinggevende, het 

kind en op de vertelling. 

 

De leiding-

gevende 

Wie bent u 

als leiding-

gevende? 

Kent u de 

grote rijk-

dom die er 

in de Bijbel 

te vinden 

is? De kin-

deren die 

naar u luis-

teren, voelen hoe het bij u ligt. Ze horen of u 

eruit spreekt of erover. Ze zien of uw gang en 

treden in dat Woord vastliggen. Dat bepaalt 

niet alles, maar wel veel in hun houding tijdens 

het luisteren.  

Start de voorbereiding vanuit de Bijbel en met 

gebed. Laat het door u heen gaan. Wat staat 

hier nu precies? Wat wil de Heere door dit ge-

deelte tegen mensen zeggen?  Bedenk daarna 

wat moeilijke woorden of begrippen zijn voor 

de kinderen en hoe u die uit kunt leggen. Laat 

Gods Woord aan het woord. Ga niet zelf dingen 

eromheen verzinnen of dingen invullen. Het 

Woord moet het doen. De Heilige Geest ver-

bindt Zich niet aan mensenwoorden, maar al-

leen aan Gods Woord. 

 

De kinderen 

Hoewel er veel meer materiaal en aandacht 

speciaal voor kinderen is (denk aan kinderbij-

bels en reformatorisch onderwijs), neemt toch 

de Bijbelkennis van kinderen af. Hoe komt dat? 

Zonder volledig te zijn: we laten de Bijbel Zelf 

teveel dicht en de hoeveelheid informatie die 

op kinderen afkomt, is vele malen groter ge-

worden. Zorg dat de informatie van het zon-

dagsschooluur onderscheidend is van heel veel 

andere informatie die tot kinderen komt. Lees 

samen met de kinderen Gods Woord. Zorg voor 

eerbied. Zo laat u voelen dat God spreekt, dat 

hier Zijn Woord klinkt.  

Veel informatie komt tegenwoordig via beelden 

binnen. Beelden zijn indringender en verdrin-

gen woorden. Probeer daarom zoveel mogelijk 

zintuigen aan te spreken. Laat het accent liggen 

op de mondelinge overdracht, maar zoek daar-

naast naar mogelijkheden om de andere zintui-

gen aan te spreken. Laat bijvoorbeeld een voor-

werp zien dat in het gedeelte genoemd wordt 

(voor de doeners). Of een landkaart of tijdbalk 

(voor de denkers). Stel een vraag die het inle-

ven bevordert (voor de voelers). 

 

De Bijbelse vertelling  

Voor de vertelling geldt: Zoek aansluiting bij de 

kennis die kinderen al hebben en bij de gods-

dienstige ontwikkeling die kinderen doorma-

ken.  

Zoek tenslotte ook aansluiting bij andere Bijbel-

leesmomenten die kinderen hebben, thuis, op 

school en in de kerk. Op zondag zouden kin-

deren zomaar zes verschillende Bijbelgedeelten 

op één dag kunnen horen. Dat werkt versnippe-

ring in de hand en is niet eenvoudig voor kin-

deren van deze tijd met een vol hoofd. Ga eens 

na of het mogelijk is om aansluiting te zoeken. 

Kerk-gezin-school vormen een eenheid, zo be-

lijden we, maar wat is de praktijk? 

BESTUURSNIEUWS 

 

De jaarvergadering van september 

2016 ligt weer achter ons. We mo-

gen terugzien op een waardevolle 

bijeenkomst. Van deze jaarvergade-

ring is helaas geen geluidsopname 

gemaakt. Gelukkig was er al veel op 

papier gezet door mevr. A. van Har-

tingsveldt- Moree en onze voorzitter 

dominee A. Schot. Binnenkort kunt u 

dit teruglezen in de brochure. 

 

Het bestuur is blij dat meerdere zon-

dagsscholen hun actuele adresgege-

vens van voorzitter, secretaris en 

penningmeester hebben doorgege-

ven tijdens de jaarvergadering of 

daarna. We willen u vragen om ons 

blijvend op de hoogte te houden van 

wijzigingen. Het gebeurt nog regel-

matig dat informatie vanuit de bond 

niet op de goede plaats terecht 

komt en dat is erg vervelend voor 

beide partijen. 

 

 

 

Denkt u weer aan het betalen  

van de contributie? 

 

Wilt u duidelijk aangeven om welke 

zondagsschool het gaat?  

Dat helpt ons bij het verwerken van 

uw betaling. 

   “MAAK IN GODS WOORD HUN GANG EN TREDEN VAST”   
Terugblik op de jaarvergadering van 10 september 2016 

Mevr. A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree 

De Heilige Geest verbindt Zich 
niet aan mensenwoorden, 

maar alleen aan Gods Woord. 

VAN DE PENNINGMEESTER 

Onderbouw 4-6 jaar:  
De wereld wordt steeds groter.  

Kernwoord: kennis uitbreiden.  

 

Middenbouw 7-9 jaar:  
Van Bijbellezen naar Bijbelleven en zo de  

Bijbel verbinden met het eigen leven.  

Kernwoord: gewetensvorming. 

 

Bovenbouw 10-12 jaar:  
Steeds meer abstract denken.  

Kernwoord: kinderen brengen tot zelfstandig 

Bijbelgebruik en steeds meer zelfstandig  

keuzes leren maken vanuit Gods Woord.  



K 
In Capelle aan den IJssel – Middelwatering 

heeft de zondagsschool de toepasselijke naam: 

‘t Vischnet. Zo’n negen maanden per jaar ont-

moeten we na de morgendienst in de kerk on-

geveer 95 kinderen in de basisschoolleeftijd, 

verdeeld over vier groepen. We zijn met elf 

meesters en jufs, naar behoefte verdeeld over 

de groepen. Elke week mogen we met de kin-

deren een Bijbelgedeelte bespreken of een 

vertelling doen. Om de kinderen extra te bepa-

len bij het Bijbelgedeelte dat besproken is, 

werken we met kleurplaten of vragenbladen. 

De ouders kunnen dan hierop inhaken.  

De gebruikte roosterboekjes bevatten ook een 

te leren Bijbeltekst en (een gedeelte van) een 

Psalmvers om de Bijbelkennis te vergroten. We 

spannen ons in om het Woord dichtbij het hart 

van de kinderen te brengen op een wijze die bij 

hun leeftijd past. De verdeling in vier groepen 

is daarom erg helpend, om gericht te kunnen 

onderwijzen. We overleggen als leiding regel-

matig, houden contact via mail of app om zorg-

vuldig om te gaan met het belonen van de kin-

deren of bijvoorbeeld met de omgang met 

zorgenkinderen.  

 

De bijeenkomst op tweede Kerstdag en het 

kerstprogramma wordt door de zondagsschool 

georganiseerd, maar is voor alle kinderen van 

de gemeente, waarbij ook de ouders en fami-

lieleden aanwezig zijn. Ook de kinderen van de 

kinderevangelisatie worden uitgenodigd.  De 

meeste kinderen van de zondagsschool dragen 

dan iets voor, sprekend of zingend over de 

betekenis van het Kerstfeest vanuit het geko-

zen thema. Traditioneel krijgen de kinderen tot 

15 jaar iets lekkers en een boek mee naar huis. 

 

Het Paasfeest vieren we met de kinderen van 

de zondagsschool en de leiding. Bij de aanvang 

krijgen de kinderen drinken en wat lekkers, na 

de viering een toepasselijk geschenkje. Zoveel 

kinderen bij elkaar bij het geopende Woord, 

geeft bijzondere momenten waar we als lei-

ding dankbaar op terug kunnen zien.  

Zo zijn we als leiding een goed team met el-

kaar, maar aan de zegen van de Heere is het 

allemaal gelegen. De jaarvergadering is altijd 

fijn, omdat het een vast moment in het jaar is 

waar we met zoveel leidinggevenden van de 

zondagsscholen het nieuwe seizoen mogen 

openen. Ds. Schot houdt een meditatie en 

wenst de zegen van de Heere toe. De lezingen 

zijn erg nuttig en helpend. Zeker voor mensen 

die geen onderwijsachtergrond hebben. Me-

vrouw van Hartingsveldt – Moree gaf dit jaar 

handvatten om het Woord na aan het hart van 

de kinderen te leggen. Ze benadrukte het be-

lang van Bijbelkennis, dicht bij het Woord blij-

ven en het Woord centraal stellen. Zeker in 

een tijd waarin er zo ontzettend veel informa-

tie op de kinderen afkomt, zodat het Woord 

gemakkelijk een plaats in de marge van hun 

leven kan krijgen. Maar de Heere vraagt het 

hele hart in Zijn liefdedienst om de onbevatte-

lijk grote Gave Gods te leren kennen en te be-

wonderen, waarvan wij in afhankelijkheid mo-

gen vertellen en getuigen bij een geopend 

Woord. Van harte wensen we alle zondags-

scholen en hun leiding Gods zegen toe. 

EVEN BINNEN KIJKEN BIJ…  
Zondagsschool “’t Vischnet” in Capelle aan den IJssel-Middelwatering 

 

 

(…) maar aan de zegen van de 
Heere is het allemaal gelegen. 

Om over na te denken:  
Psalm 35 

Psalm 35 is net als Psalm 34 een nood-

kreet van David. Koning Saul en zijn sol-

daten vervolgen hem.  

David weet dat hij de gezalfde des Hee-

ren mag zijn en daarom bidt hij om de 

wraak des Heeren over zijn vijanden die 

hem, en dus ook de Heere, haten. Daar-

om durft hij te vragen of de Heere als zijn 

Rechter en zijn Advocaat hem wil be-

schermen. Hij vraagt zelfs of de Heere als 

een sterke, gewapende Held voor hem 

wil strijden. 

 

Twist: strijdt. Twisters: mensen die (met 

mij) vechten. 

Spies: speer. Rondas: groot, rond schild. 

Fnuiken: een einde maken aan, ten on-

der brengen.  

Beletten: tegenhouden.  

List verijdelen: list laten mislukken. 

Verbolgen: verontwaardigd, boos. 

Schoon: ofschoon, hoewel. 

Lagen smeden: iemand op een gemene 

manier in het verderf proberen te stor-

ten. 

Eer: voordat. Teniet: ten onder. 

Het loon van zijn bedrijf erlangen: de 

straf voor zijn gemene streken ontvan-

gen. 

Geschikt: klaargemaakt. 

Belaagt: belastert. Vierschaar: recht-

bank 

Wreev’lig: ontstemd. Krankheid: ziekte. 

Ongenuchten: smarten, verdriet. 

Schielijk: plotseling. Brassers: drinkers, 

gulzigaards, verkwisters. 

Lastertaal: kwaadspreken. Snood: boos-

aardig, gemeen, gruwelijk. 

Erkentenis: dankbaarheid. Reên: reden, 

oorzaak. Waan: denkbeeld dat niet klopt. 

Geschil: onenigheid, strijd, twist. 

Schimpend: scheldend, uitjouwend.  

Bassen: blaffen. Benard: benauwd. 

 
 

€ 2,80 

http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/kerstprogramma-s-en-kerstverhalen/kerstverhalen-2016_335/


 

 

 
. 

Wandplaten Gebed des Heeren 

De wandplaten met het Onze Vader zijn er in twee formaten: 

 

 A4-formaat (WP14):  

met op de achterzijde een korte uitleg over het gebed. 

 A6-formaat (WP15):  

deze is als ansichtkaart te  

gebruiken. 

 

 

MEER (BELONINGS)MATERIAAL? 

WWW.BVZGG.NL/WEBSHOP 
 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON 

 
 

Zondagsschool-Nieuwsbrief   
is een uitgave van de  

Bond van Zondagsscholen der 
Gereformeerde  

Gemeenten 
 
 

Voorzitter: 
Ds. A. Schot 
Aarweg 2 

8071 WX Nunspeet 
 
 

Secretaris: 
Mevr. A. van der Hoek 

Sparrengaarde 11 
2742 DM Waddinxveen 

tel. 0182-359814 
info@bvzgg.nl 

 
 

Penningmeester: 
Mevr. C. Huisman  

Marktveld 8 
3264 AL Nieuw Beijerland 

tel. 0186-691641 
 

NL95INGB0002374810 t.n.v. 
Penn.m. Bond van  

Zondagsscholen G.G. 
 
 

 
Overige bestuursleden: 

Dhr. B. W. Drost (Waddinxveen) 
Dhr. L. van der Ham  
(Krimpen a/d IJssel) 

Dhr. M. Vos (Nunspeet) 
Mevr. J. Neels-Groothedde  

(Capelle a/d IJssel) 
Mevr. L. M. Beyer (Kesteren) 

 
 

Materiaalbeheerder: 
Dhr. J. de Pater 

Roos 10 
2925 XH Krimpen a/d IJssel 

materiaal@bvzgg.nl  
tel. 0180-524132 

 

 

UIT HET MAGAZIJN 

 UITGELICHT  
 

“Een schatkist vol gebeden voor onze kinderen zal hun veel meer baten dan een verzameling 

van duizend goud- en zilverstukken.”  

 
Matthew Henry 

 

 

A6:  € 0,55 

A4: € 1,50 

 

 

Al ’t schepsel moet Hem prijzen  
Dieren uit de Bijbel (BO110) 

 

Henk van den Brink maakte van verschillende dieren uit de Bijbel 

prachtige schilderijen.  

Bij deze platen zijn in deze bundel toegevoegd: 

- Toelichting vanuit de Bijbel 

- Een of twee meditaties: Matthew Henry (totaal 53) 

- Gespreksvragen 

- Gedichten: R. Hoogerwerf-Holleman Tot 31-12 

€ 16,95 
Daarna € 22,50 

 

Platen zijn ook  

los verkrijgbaar! 

http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/wandplaten/wandplaat-het-onze-vader-_334/
http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/wandplaten/wandplaat-het-onze-vader-_334/
http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/wandplaten/wandplaat-het-onze-vader-_334/
http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/wandplaten/wandplaatje_333/
http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/wandplaten/wandplaatje_333/
http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/wandplaten/wandplaatje_333/
http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop
http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop
http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/wandplaten/wandplaat-het-onze-vader-_334/
http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/boeken/al-t-schepsel-moet-hem-prijzen_340/
http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/boeken/al-t-schepsel-moet-hem-prijzen_340/
http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/wandplaten/miniposters-dieren-uit-de-bijbel_339/

