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Nieuwsbrief
INLEIDING
Geachte leidinggevende van de zondagsschool,
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief weer. We hopen u hiermee van dienst te zijn. U leest
van een aantal zondagsscholen hoe ze de zondagsschool vorm geven onder de huidige
regels rondom het coronavirus. Wellicht doet u een idee op dat voor de praktijk van uw
zondagsschool nuttig is. Ook kunt u een korte terugblik op de lezing van de
jaarvergadering lezen.
We wensen u met de kinderen Gods onverdiende zegen toe.
Hartelijke groeten van het bestuur van de Bond van Zondagsscholen.

IN DIT NUMMER

TER OVERDENKING
En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek, want het volk, dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben.
Jesaja 33:24
Veel mensen zijn ziek in onze dagen. Er waart een virus rond dat ons laat zien dat niet de mens,
maar God regeert. Covid-19 heeft grote invloed op ons leven. Ook op het zondagsschool-leven. En
wij weten niet wat de toekomst brengen zal.
Jesaja zegt in hoofdstuk 33:24; En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek.
Over welke woonplaats spreekt de grote profeet? Hij spreekt over het hemelse Jeruzalem. De vaste woonplaats waar al Gods kinderen heen mogen
als ze sterven. Waarom is daar geen ziekte meer? Dat zegt Jesaja ook: want
het volk, dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Er is
daar geen ziekte meer omdat het bloed van Christus alle zonden heeft afgewassen. De hemel is een plaats vol heerlijke zaligheid. De plaats waar God
Zelf, in Christus, het Middelpunt is.
Dit is niet nieuw voor ons. We zijn het waarschijnlijk vanaf onze kindse dagen geleerd. Wij mogen dezelfde boodschap doorgeven aan de kinderen in
onze gemeenten. Maar geven wij de boodschap ook zó door? Natuurlijk wil ieder kind zalig worden
(denk aan de lezing van ds. Schot op de jaarvergadering). Maar koppelen wij de hemel altijd aan de
vergeving van ongerechtigheden? Zonde en genade, dood en leven, Adam en Christus?
Laat juist deze onzekere tijd ons opwekken om dát nog meer aan de harten van onze kinderen te
leggen. De noodzakelijkheid van vergeving van zonden, de mogelijkheid van vergeving van de zonden, de heerlijkheid na de vergeving van zonden.
En… vergeet uzelf niet. Mag u door genade al weten straks een inwoner te zijn van die plaats waar
geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek?
Ds. J. de Kok, voorzitter



Bestuursnieuws



En een deel viel in de goede
aarde (samenvatting lezing
jaarvergadering)



Vanuit de praktijk:
Zondagsschool houden in
corona-tijd



Toegelicht: Psalm 33



Uit het magazijn



Van de penningmeester

VOORAANKONDIGING

Jaarvergadering 2021
De jaarvergadering van 2021 zal
gehouden worden D.V.
vrijdagavond 17 september.
Meer informatie verschijnt in de
voorjaarsnieuwsbrief.

EN EEN DEEL VIEL IN DE GOEDE AARDE

n.a.v. Matth. 13:18-30

BESTUURSNIEUWS

Samenvatting van de lezing op de jaarvergadering door ds. A. Schot

Zondagsschool Dirksland

Het zaad is een beeld van Gods Woord. De Heere vraagt van ons dat we getrouw zijn in het
zaaien. Dit vraagt om een gedegen voorbereiding. De persoon die het Woord van God zaait,
moeten we niet overschatten. Wij kunnen alleen maar zaaien en natmaken. We moeten
hem ook niet onderschatten. Er móet gezaaid
worden. De Heere werkt middellijk.
De akker is de plaats waar gezaaid wordt. Het
zijn de onderscheiden harten van de hoorders.
Het is een voorrecht om tot die akker te behoren.

Vanuit onze gemeente van Dirksland
kregen we het bericht dat er een
zondagsschool gestart is. Zij hebben
zich ook aangesloten bij onze Bond.
Van harte Gods zegen toegewenst
op het zondagsschoolwerk!

Structuur roosterboekjes
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief
noemden, denken we na over een
nieuwe structuur met betrekking tot
de vertelstof en de roosterboekjes.
De stand van zaken is, dat we op dit
moment concrete opties uitgewerkt
hebben, waarna we u D.V. begin
2021 zullen vragen naar uw voorkeur.

Overdracht secretariaat
Mevr. Van der Hoek heeft het secretariaat overgedragen aan mevr. Van
Belzen. Voor contactgegevens verwijzen we u naar de colofon van
deze nieuwsbrief.

Materiaalbeheerder
Moesten we in de vorige nieuwsbrief melden dat we naar een passende oplossing zochten voor de
vacature van materiaalbeheerder,
inmiddels is dhr. Drost al enige tijd
actief in zijn functie. Ook zijn contactgegevens kunt u vinden in de
colofon.
Via deze nieuwsbrief willen we dhr.
De Pater nogmaals onze waardering
laten blijken voor al het werk wat hij
heeft mogen doen. Hartelijk dank!

Lezing jaarvergadering
Het was de bedoeling de lezing van
de jaarvergadering als audiobestand
beschikbaar te stellen. Dit is helaas
onverhoopt niet mogelijk, waardoor
we de keuze hebben gemaakt de
lezing als download aan te bieden
op de website.

Waar is de
vruchtdragende halm
aan te herkennen?
Hij buigt.
Hoe meer vrucht, hoe
dieper hij buigt
Het zaad dat op de weg valt, wordt door vogels
weggepikt. De satan vervult met ijdele, nutteloze, onreine, vleselijke, hatelijke of vijandige
gedachten, om zo het zaad weg te nemen.
Het zaad dat op de steenachtige plaatsen
groeit, ontkiemt snel. Deze mensen ontvangen
het Woord terstond met vreugde. Het heeft
een uitwerking in het verstand of gevoel. Het
ziet er veelbelovend uit. Maar wat je niet ziet, is
dat onder dat gevoel een stenen hart zit. Er is
geen wortel in de diepte van het hart; geen
droefheid naar God en worsteling om met God
verzoend te worden en berouw over de zonden. Verdrukking of vervolging doet dit tijdgeloof wegkwijnen.
Het zaad onder de doornen: bij deze hoorders
ontbreekt de diepte niet. Ze kennen iets van de
algemene overtuigingen van Gods wet en breken met grove zonden. Er groeit een gewas,
maar dit verstikt onder de doornen. De doornen houden verband met zonden in het hart.

De doornen winnen en het zaad verstikt. De
heerschappij der zonde wordt niet gebroken. Er
verandert uiterlijk veel, maar inwendig niet.
Het zaad brengt geen vrucht voort.
Een deel viel in de goede aarde. Het Woord
zinkt in het hart. Er is geen rotsbodem meer,
het hart is verbrijzeld. Het zaad ontkiemt in de
diepte; de doornen overwoekeren het niet. Ze
zijn er wel, maar de heerschappij van de zonde
is er niet meer. Dit is degene die het Woord
hoort en verstaat.
De Heere Jezus was Zijn ouders in alles onderdanig en gehoorzaam. Hij heeft dit gedaan als
Borg. Omdat Jezus onderdanig was, is er nog
verzoening mogelijk voor onze zonden. Als Borg
heeft Hij aan de wet voldaan. Zijn gehoorzaamheid is een middelaarsgehoorzaamheid. Hij is
gekomen om de wet te vervullen voor ongehoorzamen. Door Zijn gehoorzaamheid als Borg
is Hij ook in Zijn jeugd een voorbeeld voor degenen die Hem in hun jeugd mogen leren zoeken en Hem door genade vrezen. Ze gaan
vrucht dragen uit Hem. We mogen de kinderen
niet allen alleen als onbekeerde kinderen zien.
Bij velen van Gods kinderen was de Heere
reeds in hun kinderjaren werkzaam.
De vruchten die gevonden worden, zijn onder
andere het ware zaligmakend geloof, de echte
hoop en ware liefde, echte kinderlijke vreze, de
waarachtige bekering en heiligmaking. Ook bij
kinderen is nodig: Godskennis, zelfkennis en
Christuskennis. Waar is de vruchtdragende
halm aan te herkennen? Hij buigt! Hoe meer
vrucht, hoe dieper hij buigt.
We moeten voorzichtig zijn. De gelijkenis van
het onkruid onder de tarwe leert dat het goede
zaad en het onkruid veel op elkaar lijken. Christus leerde Zijn discipelen dat ze samen moesten
opgroeien.
Een deel viel in de goede aarde. De grote Landman zamelt het koren in als het rijp is. De oogst
zal voor Christus niet tegenvallen.

VANUIT DE PRAKTIJK
Zondagsschool houden in Corona-tijd; hoe wordt dit vormgegeven?

TOEGELICHT

Psalm 33

HOEDEKENSKERKE
Wij kunnen gelukkig net zo zondagsschool houden als anders. Op onze zondagsschool zitten 17
kinderen. We houden, net als anders, de zondagsschool na de ochtenddienst. Omdat slechts
de helft van de gemeente per dienst aanwezig is,
waren we benieuwd of toch alle kinderen zouden komen. En gelukkig is dat zo: ook kinderen
die 's ochtends niet naar de kerk komen, worden
om 11.30 uur naar de kerk gebracht of komen
lopen. En verder zamelen we nog steeds geld in
en delen we ook beloningspunten uit.

BENTHUIZEN
Tot de zomervakantie hebben we geen zondagsschool kunnen houden. Na de zomervakantie zijn
we weer begonnen. De meeste kinderen komen
trouw naar de zondagsschool, ook als ze van huis
moeten komen in verband met het thuis luisteren.
Eigenlijk is er in dit opzicht voor ons niet veel gewijzigd. We weten echter niet of we straks D.V.
het Kerstfeest kunnen vieren zoals gewoonlijk. We
houden ons vanzelf wel aan de maatregelen, zoals
eigen Bijbel meenemen enz.

ENKHUIZEN
Vanaf de start van het seizoen sturen we de ouders en kinderen wekelijks lesmateriaal toe. Dit is
een korte introductie over het thema met de vertelling erbij. Verder vullen we dat aan met Bijbelse
puzzels of kleurplaten. De psalmverzen die geleerd worden, zijn de psalmen die we met Kerst
willen zingen.

HERKINGEN
We hebben een kleine zondagsschool van 10 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Tijdens de eerste coronagolf zijn we -tegelijkertijd met de scholen- gestopt met de samenkomsten op zondag. In
die tijd lieten we via de app een boodschap/ vertelling horen met zang en werden er soms verwerkingen die daarbij passen, rondgebracht. In september zijn we weer begonnen met de zondagschool. Eigenlijk gaan de bijeenkomsten weer redelijk zoals altijd. Alleen desinfecteren de kinderen hun handen als ze binnenkomen en zitten
we in een wat ruimere kring. Verder hebben we
voor ieder kind een eigen etuitje met viltstiften
klaarliggen, voor de verwerking. We zingen gewoon ook de psalmen met de kinderen.

DINTELOORD
Na een periode van geen zondagsschool
houden, zijn we op zondag 6 september
weer gestart. Daarna zijn we om de 14 dagen bijeengekomen direct na de kerkdienst.
De tafels in de zaal worden eerst schoongemaakt. Kinderen moeten bij binnenkomst
gebruikmaken van handpompje. Wc’s worden na zondagsschool gereinigd, alsook de
tafels en stoelen voor de kerkdienst van ‘s
avonds. Wij houden zondagsschool in de
kerkzaal welke een geopende schuifwand
heeft naar de kerk. We starten als 1 groep.
Na gebed, psalm en intro splitsen we de
groep in twee kleinere groepen(4-8 jaar en 8
-12 jaar). In iedere groep wordt hetzelfde
Bijbelgedeelte verteld en daarna verwerkt.
We eindigen in onze eigen groep. Per 17
oktober moesten de bijeenkomsten weer
stoppen. Wij hebben daarom gezocht naar
alternatieve mogelijkheden. We wilden nu
een actievere houding van ons als leiding en
meer contact met de kinderen onderhouden. Op zaterdag om de 14 dagen brengen
wij enveloppen naar de kinderen met daarin
een Bijbelverhaal van ds. Meeuse, om door
de kinderen zelf hardop te lezen of een ouder leest dit voor aan de jongere kinderen.
De jongste groep krijgt een nieuwe tekst om
te leren en zij maken een creatieve verwerking. Dit kan een kleurplaat, puzzel of knip/
plak werkje zijn. Wij vragen ouders een foto
met het kind en het werkje door te sturen
naar de juf als bewijs dat het gemaakt is.
Elke opdracht die gemaakt is, is een spaarpunt voor een spaarkaart. Met 5 spaarpunten krijgen ze een psalmenkleurkaartenboekje. De groteren maken de verwerkingsvragen plus een puzzel. Deze leggen ze de
volgende zondag in een bak in de kerkal. Wij
hebben dan een week om de verwerking na
te kijken en een sticker op de spaarkaart te
plakken. Ook zij kunnen na 5 stickers een
leuke attentie verdienen. Wij reageren op
elke foto door een persoonlijk antwoord
naar het kind te sturen.

Psalm 33 vormt volgens sommige
uitleggers één geheel met Psalm 32.
De eerste zin van deze Psalm lijkt erg
veel op de laatste zin van de vorige
Psalm. Maar er is wel verschil. Psalm
32 is een boetpsalm en Psalm 33 is
een lofpsalm. De rechtvaardigen
worden opgeroepen een nieuw lied
te zingen.
Paren: voegen bij, meedoen met.
Luit: muziekinstrument met zes snaren.
Speeltuig: muziekinstrument.
Richtsnoer: regel waarnaar je je
moet richten, waaraan je je moet
houden.
Behagen scheppen: aangenaam vinden. Gewagen: melden.
Verduren: doorstaan, houden.
Zwellen: stijgen.
Beperkt: begrensd, niet vrij.
Geschiedt: gebeurt.
Gewisser: zekerder.
Schoon: ofschoon, hoewel.
List op list beramen: achter elkaar
gemene plannen maken.
Terstond: direct.
Mogendheden: staten, volken; in dit
verband: de heidenen.
Snood: slecht, misdadig.
Ontwerpen smeden: plannen maken. Haar: hun.
Altoos: altijd. Keren: omkeren.
Erv’: erfenis. Lot: bestemming.
Ongenaakbaar: ontoegankelijk, verblindend.
Bogen: uitspansel, hemel.
Gadeslaan: nauwkeurig bezien.
Briesend: zeer boos, woedend.
Sneven: sneuvelen, dood op de
grond storten. Baten: helpen.
Triomferen: overwinnen.
Dure tijd: moeilijke, zware tijd.
Ontvouwen: laten zien.
Zegenader: bron van zegen.
d

Psalm 33:1 staat voor zondag
20-12-2020 op het rooster
van de bovenbouw.

UIT HET MAGAZIJN

KERSTVERHALEN

COLOFON

Beschikbaar als download
op onze website

.

Zondagsschool-Nieuwsbrief
is een uitgave van de
Bond van Zondagsscholen der
Gereformeerde Gemeenten

Voorzitter:
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4361 JE Westkapelle

Secretaris:
Mevr. G. van Belzen-Verrips
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JUBILEUMUITGAVE
‘NEIG OOR EN HART’

Op de jaarvergadering kondigden wij al onze nieuwe uitgave
aan: ‘Neig oor en hart’. Een
album waarin 26 Bijbelse kernwoorden eenvoudig worden
uitgelegd. Bij ieder kernwoord
is een Bijbelgedeelte en psalmvers vermeld en zijn twee gespreksvragen opgenomen. En
bij elk kernwoord hoort ook
een sticker met een bijpassende illustratie. Speciaal ontworpen voor dit boekje, dus uniek!
Het boekje verschijnt D.V. begin
2021.

Penningmeester:
Dhr. L. van der Ham
lvanderham@solcon.nl

Materiaalbeheerder:
Dhr. B. W. Drost
Nic. Beetslaan 1
2741 ZZ Waddinxveen
materiaal@bvzgg.nl
tel. 06-51087542

Voorbeeldillustratie
bij het kernwoord
‘Toorn’

WANDPLATEN
De Bijbelboeken leren, de
kruiswoorden onthouden, de
wet uit het hoofd opzeggen…
we proberen het onze kinderen
allemaal aan te leren. Handig
hulpmiddel én mooi beloningsmiddel daarbij zijn onze wandplaten. Neem een kijkje in onze
webshop op www.bvzgg.nl
welke wandplaten allemaal
beschikbaar zijn.

NL95INGB0002374810 t.n.v.
Penn. Bond van
Zondagsscholen G.G.

Overige bestuursleden:
Dhr. B. W. Drost (Waddinxveen)
Dhr. K. P. Hoogerwerf
(Rotterdam)
Mevr. A. van der Hoek
(Waddinxveen)
Mevr. J. Neels-Groothedde
(Capelle a/d IJssel)
Mevr. L. M. Beyer (Kesteren)

Voorbeeldillustratie
bij het kernwoord
‘Vertrouwen’

VAN DE
PENNING
MEESTER

Fijn dat de meeste facturen op tijd worden betaald.
Dank daarvoor. Begin december ontvangt u de factuur voor de jaarlijkse contributie. Verder houden
we ons aanbevolen voor een financiële bijdrage om
het werk van de Bond te steunen en zodoende blijvend mogelijk te maken.

UITGELICHT
“Wij moeten God maken tot onze gids, ons in alles aan Zijn leiding en beschikking
onderwerpen, dan zullen al onze zaken, zelfs die het meest ingewikkeld of in verwarring schijnen te zijn, goed uitkomen.” (Psalm 37:5,6)
Matthew Henry

