
 
 
 
 
 
 

BOND VAN ZONDAGSSCHOLEN 
GEREFORMEERDE GEMEENTEN 

secretariaat: 
mevr. A. van der Hoek 
Sparrengaarde 11 
2742 DM Waddinxveen 
anjahoek@live.nl 

 

Waddinxveen, augustus 2016 
 
 
Aan de besturen van de plaatselijke zondagsscholen, leidinggevenden van zondagsscholen, 
bestuursleden van andere (zondagsschool)bonden, 
 
L.S.,  
 
Hierbij nodigt het bestuur van de Bond van Zondagsscholen van de Gereformeerde Gemeenten u 
uit tot het bijwonen van de 46e jaarvergadering, welke gehouden zal worden: 
 
 

D.V. zaterdag 10 september 2016 
in het kerkgebouw van de Ger. Gemeente te Krimpen a/d IJssel 

Aanvang: 9.30 uur 
 

Onderwerp: ‘Maak in Gods Woord hun gang en treden vast’ 
Spreker: Mw. A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree 

 
De koffie staat klaar vanaf 9.00 uur. Tevens is het mogelijk om (belonings)materiaal te bekijken en 
te bestellen. Dit kan vòòr de vergadering, in de pauze, of na afloop van de vergadering. Als u uw 
materialen voor het nieuwe jaar wilt meenemen op de jaarvergadering, verzoeken wij u om de 
bestelling minimaal een week van te voren door te geven aan de magazijnbeheerder. 
 
De lezing zal gaan over het belang van Gods Woord in het leven van jonge kinderen. Je kunt Gods 
Woord niet in het hart van kinderen brengen. Maar hoe leg je het zo dicht mogelijk aan het 
kinderhart? Waarom is het zo belangrijk om bij het vertellen Gods Woord te openen en je vanuit 
dat Woord voor te bereiden? Hoe sluit je aan bij de godsdienstige ontwikkeling die kinderen 
doormaken? Mevrouw van Hartingsveldt hoopt op deze vragen in te gaan tijdens haar lezing. Na 
de pauze mag u haar nog meer vragen stellen. 
 
De leiding berust bij de voorzitter ds. A. Schot. De vergadering eindigt om ongeveer 12.30 uur. 
 
Voor degenen die van ver komen, is er na de vergadering de mogelijkheid om een eenvoudige 
broodmaaltijd te gebruiken in de zaal van de kerk. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik 
wenst te maken, kunt u dit voor D.V. 31 augustus telefonisch of per e-mail doorgeven (0182-
359814 of anjahoek@live.nl). 
 
Wij hopen ook dit jaar weer veel mensen te mogen ontmoeten. Het is onze wens dat we met 
elkaar een goede en gezegende vergadering mogen hebben. 
 
Namens het bestuur, 
 
 
A. van der Hoek, secretaris 



Agenda voor de 46e jaarvergadering 10 september 2016 
 
 
Plaats:  Kerkgebouw van de Ger. Gemeente te Krimpen a/d IJssel 
Aanvang:  9.30 uur 
 
 
 
 

1. Opening door de voorzitter ds. A. Schot 

2. Vaststelling van de notulen 

(Afgedrukt in het boekje met het referaat van ds. G.W.S. Mulder) 

3. Jaarverslag van de secretaris 

4. Jaarverslag van de penningmeester, kascontrolecommissie 

5. Mededelingen 

6. Bestuursverkiezing 

 

A. Ds. A. Schot (aftredend en herkiesbaar) 

Ds. S. Maljaars 

 

B. Dhr. M. Vos (aftredend en herkiesbaar) 

Dhr. K.P. Hoogerwerf (voorzitter zs Barendrecht) 

 

C. Mevr. J. Neels- Groothedde (aftredend en herkiesbaar) 

Mevr. A. Schouten-v. Klinken (secretaris en leidinggevende zs 

Poederoijen) 

 

 

7. Lezing door  mevr. A.M.P.C van Hartingsveldt-Moree 

8. Pauze 

9. Uitslag bestuursverkiezing 

10. Beantwoording van de schriftelijke (en eventuele mondelinge) vragen 

11. Rondvraag 

12. Sluiting door de 2e voorzitter, dhr. B.W. Drost 


