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Bond van Zondagsscholen der Gereformeerde Gemeenten

Zondagsschool
Jaarvergadering

INLEIDING
Geachte bestuursleden en leidinggevenden van de zondagsschool,
Deze nieuwsbrief bevat de uitnodiging en de benodigde stukken voor de jaarvergadering op D.V.
zaterdag 12 september 2020.
Hartelijke groeten van het bestuur van de Bond van Zondagsscholen.

UITNODIGING
Alle bestuursleden en leidinggevenden van zondagsscholen, maar ook overige belangstellenden
worden van harte uitgenodigd voor onze jaarvergadering.

ONDERWERP:
EEN DEEL VIEL IN DE GOEDE AARDE!

SPREKER:
DS. A. SCHOT
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Het thema van de jubileumvergadering is de vrucht op de vertelling. Wat gebeurt er met het zaad
dat gestrooid wordt? Wat is uw taak als zaaier van het zaad? We hopen dat er in het komende seizoen veel vrucht zal zijn op de vertellingen die gehouden worden. Een deel van het zaad valt in de
goede aarde! Ook binnen uw zondagsschool kunnen er kinderen zijn die al jong de Heere vrezen.
Hoe ga je daar mee om?
Vanwege de coronamaatregelen is dit jaar tijdens de jaarvergadering geen materiaalbezichtiging mogelijk. Wel kunt u uw materialen vooraf bestellen en na afloop van de jaarvergadering meenemen. Bestellen kan via onze website www.bvzgg.nl Geef daarbij op het bestelformulier bij de
opmerkingen aan dat u uw bestelling wilt meenemen op de jaarvergadering.

We nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de jaarvergadering. Komt u ook? De leiding berust bij de voorzitter ds. J. de Kok. De vergadering eindigt om ongeveer 12.15 uur. Wij hopen ook dit
jaar weer veel mensen te ontmoeten. Het is onze wens dat we met elkaar een goede en gezegende
vergadering hebben

D.V. zaterdag 12 september 2020
Kerkgebouw van de Ger. Gemeente te
Krimpen a/d IJssel
Tijd: 9.30—12.15 uur

=

Jubileum
50e
jaarvergadering
BVZGG

Vanuit het magazijn

AGENDA
voor de 50e jaarvergadering 12 september 2020
1. Opening door de voorzitter ds. J. de Kok
2. Huishoudelijk deel
Vaststelling van de notulen
Jaarverslag van de secretaris
Jaarverslag van de penningmeester, kascontrolecommissie
Mededelingen
Bestuursverkiezing.
3. Lezing door ds. A. Schot
4. Pauze
5. Aandacht voor jubileum Bond van Zondagsscholen
6. Beantwoording vragen n.a.v. lezing
7. Afrondend huishoudelijk deel
Uitslag bestuursverkiezing
Rondvraag
Afscheid materiaalbeherder
8. Sluiting door de 2e voorzitter, dhr. B.W. Drost

De Bond van Zondagsscholen heeft
verschillende wandplaten te koop.
Mooi om deze bij bijzondere gelegenheden aan de kinderen te geven.
Bijvoorbeeld de wandplaat met het
Lutherlied voor Hervormingsdag of
de wandplaat ter gelegenheid van
de dankdag. Deze, en vele andere
wandplaten, zijn te bestellen via de
webshop op www.bvzgg.nl.

Kandidaten voor de bestuursverkiezing:
A.

Mevr. G. van Belzen-Verrips, (aftredend en herkiesbaar)
Mevr. A. Schouten–Van Klinken (leidinggevende zs Poederoijen)

B.

Mevr. A. van der Hoek, (aftredend en herkiesbaar)
Mw. K. van der Pijl (leidinggevende zs. Werkendam)

Stembriefjes worden bij binnenkomst aan afgevaardigden overhandigd. Graag meteen invullen
en weer inleveren.

ZATERDAG
12 SEPTEMBER

Plaats:
Kerkgebouw van de Ger. Gemeente
Kon. Wilhelminaplein 1
2921 AB Krimpen a/d IJssel

Tijd: 9.30 –12.15

In de kerk is ruim voldoende ruimte om, met
inachtneming van de anderhalve-meter-norm, de
bezoekers van de jaarvergadering te herbergen. Wel is het
vereist dat bij de ingang naam en telefoonnummer wordt
genoteerd. Indien nodig kan dit in het kader van bron- en
contactonderzoek worden gebruikt.

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS

MATERIAALBEHEERDER

Mevr. A. van der Hoek
Op deze jubileumbijeenkomst, de 50e jaarvergadering, van onze zondagsscholenbond geven
wij u een kort verslag over het voorbijgegane
jaar.

WERK VAN HET BESTUUR
Het werk van het bestuur heeft het afgelopen
seizoen onder bijzondere omstandigheden
plaatsgevonden. In de eerste plaats mag wel
opgemerkt worden dat de Heere alle bestuursleden het leven en de gezondheid heeft gegeven, dit in tegenstelling tot zoveel andere mensen in ons land en in de rest van de wereld. Het
zijn de goedertierenheden des Heeren dat wij
niet vernield zijn.
Ook het werk op de zondagsscholen kon niet
op de gebruikelijke manier doorgaan. Iedere
zondagsschool is er op een eigen manier mee
omgegaan, bijv. door vertellingen live uit te
zenden of door op een andere manier contact
met de kinderen te houden. Het is ons uitzien
dat in het nieuwe seizoen de kinderen weer
naar de zondagsscholen mogen komen zodat
ze de vertellingen uit de Bijbel weer mogen
horen.
Ons bondsbestuur telt 8 bestuursleden. De
plaats van dhr. M. Vos is ingenomen door dhr.
K.P. Hoogerwerf uit Rotterdam. Het bestuur
heeft driemaal vergaderd, in november, januari
en mei. De eerste twee vergaderingen vonden
plaats in Barendrecht en de laatste werd online
gehouden.
De afgelopen jaarvergadering had als thema
‘Bijbels vertellen anno 2019’. Dhr. Joh. Karens
heeft een vertelling gehouden en daarna in een
vraaggesprek een toelichting gegeven.

MATERIALEN

Het bestuur is verder gegaan met het ontwikkelen van een nieuw album, bedoeld als beloningsmateriaal. De zogenaamde boekjes voor
de zondag bevatten per zondag een korte overdenking, gespreksvragen en een inplakplaatje,
rondom een Bijbels kernwoord. De tekst voor
deel 1 is geschreven. Dit deel zal 26 kernwoorden bevatten, genoeg voor een half jaar lezen
op zondag. Op dit moment worden de illustraties gemaakt, waarna het boekje gedrukt kan
worden. De boekjes zullen verkocht worden
met losse stickervellen, die door de kinderen
ingeplakt kunnen worden. We hopen dat deze
boekjes een plaats krijgen in de zondagscholen
en de gezinnen
Verder is het bestuur bezig met het ontwikkelen
van een nieuw roosterboekje voor de bovenbouw. In dit roosterboekje zullen onbekende
Bijbelverhalen een plaats krijgen.
Aangezien het vertellen van onbekende verhalen veel voorbereidingstijd vraagt, willen we
een uitgebreide handleiding schrijven. Verschillende studenten van pabo De Driestar helpen
bij het schrijven van de Bijbelverhalen en de
achtergrondinformatie.
Aansluitend op boven staande bezinnen we ons
op een herordening van de stof voor de roosterboekjes. Er zijn meerdere signalen binnengekomen dat het huidige rooster, met één verhaallijn voor alle groepen, niet altijd goed functioneert. Het streven is om in de toekomst te gaan
werken met verschillende niveaus. We hopen
dat we op deze manier nog beter kunnen aansluiten bij de verschillen tussen kinderen.

De materialen uit het magazijn werden beheerd dhr. J. de Pater. Hij
heeft dit werk met veel getrouwheid
en met inzet van al zijn krachten gedaan. Door de zorgen rondom zijn
gezondheid heeft hij aangegeven te
willen stoppen als materiaalbeheerder. Het bestuur vindt dit erg jammer, maar respecteert zijn besluit.
Vanaf deze plaats willen we hem
heel hartelijk danken voor zijn jarenlange inzet. Ons bestuurslid dhr.
B.W. Drost heeft te kennen gegeven
de functie van magazijnbeheerder te
willen overnemen. We zijn erg dankbaar dat hij hiertoe bereid is.
De volgende nieuwsberichten zijn

NIEUWSBERICHTEN
verzonden:
•
•

Brochure van jaarvergadering
2019.
Twee nieuwsbrieven.

Het bestuur wenst allen die
enig werk verrichten voor de
zondagsschool de zegen van
de Heere toe en bidden dat de
Heere ook in het komend jaar
het zondagsschoolwerk zal
zegenen tot Zijn eer en tot zaligheid van de kinderen.

UITGAVEN
•
•
•

Paasprogramma geschreven door ds. J. de Kok (door de Coronacrisis niet of nauwelijks gebruikt; volgend jaar opnieuw beschikbaar).
Bundel met Kerstverhalen, geschreven door dhr. K.P. Hoogerwerf, mw. L. van Veen – Dijksman en ds. J. de Kok.
Kerstprogramma, geschreven door dhr. S. van der Blonk. Het bestaat uit drie verschillende korte programma's, op drie niveaus. Deze programma's kunnen naar wens samengevoegd worden tot een nieuw geheel. Het programma is op papier verkrijgbaar bij het magazijn en
digitaal te downloaden vanaf de site. We hopen u op deze manier behulpzaam te zijn bij het maken van een programma voor uw kerstviering.
(In het afgelopen jaar is een enquête uitgezet onder de aangesloten zondagsscholen over het gebruik van de programma’s voor Pasen en Kerst.
Hieruit bleek dat vooral het kerstprogramma goed gebruikt wordt. Het paasprogramma zullen we voortaan om het jaar uitgeven, omdat hier
minder gebruik van wordt gemaakt. Verder leverde enquête diverse waardevolle reacties op waar we als bestuur ons voordeel mee kunnen
doen).

JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

COLOFON
Voorzitter:
Ds. J. de Kok
Parkweg 10
4361 JE Westkapelle
Secretaris:
Mevr. G. Van Belzen-Verrips
Roekstraat 11
4143 AA Leerdam
info@bvzgg.nl
Penningmeester:
Dhr. L. van der Ham
Krimpen aan den IJssel
lvanderham@solcon.nl
NL95INGB0002374810 t.n.v.
Penn. Bond van
Zondagsscholen G.G.

Overige bestuursleden:
Mevr. L. M. Beyer (Kesteren)
Dhr. B. W. Drost (Waddinxveen)
Mevr. A. van der Hoek (Waddinxveen)
Dhr. K.P. Hoogerwerf (Rotterdam)
Mevr. J. Neels-Groothedde
(Capelle a/d IJssel)
Materiaalbeheerder:
Dhr. B.W. Drost
Nic. Beetslaan 1
2741 ZZ Waddinxveen
materiaal@bvzgg.nl
tel. 06 51 08 75 42.

