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Bond van Zondagsscholen der Gereformeerde Gemeenten 

INLEIDING 

 
Geachte bestuursleden en leidinggevenden van de zondagsschool, 
  
Deze nieuwsbrief bevat de uitnodiging en de benodigde stukken voor de jaarvergadering op D.V.  
zaterdagmorgen 17 september 2022. 

 
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.   

                             
 

 

 
 

 
Wat zou u graag altijd een klasje voor u zien van kinderen die allemaal eerbiedig luisteren naar de 
boodschap van Gods Woord. Wat is het belangrijk dat alle kinderen deze gewichtige boodschap, 
een boodschap van dood en leven, zonde en genade horen. Immers, de vertelling, dit eenvoudige 
middel, wil de Heere gebruiken om kinderen in het hart te grijpen. U probeert er alles aan te doen 
om de aandacht van de kinderen te houden, maar wat is de praktijk soms weerbarstig. Dat onrusti-
ge jongetje, dat meisje dat anderen afleidt, dat kindje met een ongeïnteresseerde houding. Het 
geeft vast weleens wat zorgen, hoe houd ik orde?  Orde op de zondagsschool, daar wil ds. M. Joos-
se samen met ons over nadenken door middel van een lezing.  
 
Dit jaar is het mogelijk om voor de vergadering, vanaf 9.00 uur, materialen te bezichtigen en te be-
stellen; ook zullen er enkele materialen te koop aangeboden worden.  
We wijzen u erop dat het mogelijk is dat u uw materialen vooraf bestelt en na afloop van de jaar-
vergadering meeneemt. We vragen u om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken. Bestellen kan 
via onze website: www.bvzgg.nl. Geef op het bestelformulier bij de opmerkingen aan dat u uw be-
stelling wilt meenemen op de jaarvergadering. 
 
We nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de jaarvergadering. Komt u ook? De leiding be-

rust bij de voorzitter, ds. J. de Kok. Wij hopen ook dit jaar weer veel men-

sen te ontmoeten. Het is onze wens dat we 

met elkaar een goede en gezegende ver-

gadering hebben. 
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= 
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Ook digitaal te beluisteren 

via 

www.gergemkrimpen.nl  

 

D.V. zaterdag 17 september 2021 

Kerkgebouw van de Geref. Gemeente 

te Krimpen aan den IJssel 

Tijd: 9.30-12.15 uur  

ONDERWERP:  

ORDE OP DE ZONDAGSSCHOOL 

SPREKER:  

DS. M. JOOSSE 

https://www.bondvanzondagsscholen.nl/downloads/


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. M. Joosse 
4. Pauze 
5.    Persoonlijke reflectie op het gebruik van het Plusboekje  
6. Vragenbeantwoording  
7.    Afrondend huishoudelijk deel 
      Uitslag bestuursverkiezing 
      Rondvraag 
8.     Sluiting door de 2e voorzitter, dhr. B.W. Drost  

Vanuit het magazijn 

Dit is een van de deeltjes van 

de Bijbellessen. Deze lessen 

kunnen naast de rooster-

boekjes ingezet worden. Het 

zijn veelal minder bekende 

Bijbelgedeelten. Deze uitgave 

en vele andere materialen zijn 

te bestellen via onze webshop 

op www.bvzgg.nl. 
 

 

 

AGENDA  
voor de 52e jaarvergadering op D.V. 17 september 2022         

 

ZATERDAG 

17 SEPTEMBER 

 

 

Plaats:   

 

Kerkgebouw Geref. Gemeente  

Kon. Wilhelminaplein 1 

2921 AB Krimpen aan den IJssel 

 

Tijd: 9.30-12.15 uur 

Inloop: 9.00 uur 
 

Kandidaten voor de bestuursverkiezing: 

 

Kandidaten voor de bestuursverkiezing: 

A. Ds. J. de Kok (aftredend en herkiesbaar) 

 Ds. S. Maljaars 

 

B. Dhr. K.P. Hoogerwerf (aftredend en herkiesbaar)  

 Dhr. C. Jelier (leidinggevende zondagsschool te Middelharnis) 

 

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

 Mevr. A. Tasma (leidinggevende zondagsschool te Rotterdam- IJsselmonde) 

 

D.  Dhr. T. Kaashoek (kerkenraadslid en voormalig voorzitter zondagsschool te 

 Benthuizen) 

 Dhr. P. Kievit (leidinggevende zondagsschool te Middelharnis en directeur 

 basisschool) 

Bij binnenkomst wordt de presentielijst 

ingevuld. Stembriefjes worden aan 2 

afgevaardigden per zondagsschool 

meegegeven.  

Tijdens de bijeenkomst worden de 

stembriefjes opgehaald.  

Een zinvolle bijeenkomst  

voor alle leidinggevenden! 

https://www.bondvanzondagsscholen.nl/downloads/


 

 

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS    
Mevr. G. van Belzen-Verrips 

 
 

 
 

 
 

Jaarverslag 2021-2022 
In het achterliggende jaar mocht het werk van het bestuur 
zijn voortgang vinden. De Heere heeft gedragen en  
gespaard.  
 
Ons bestuur telt acht bestuursleden. In november, januari 
en april heeft het bestuur vergaderd. Vanwege de corona-
maatregelen hebben we twee keer digitaal vergaderd en 
één keer konden we elkaar fysiek ontmoeten in  
Barendrecht. Dhr. M.W. van Winkelen heeft namens het 
deputaatschap KGJO een vergadering bijgewoond. 
 
Het werk van het bestuur bestaat uit het ondersteunen van 
de aangesloten zondagsscholen door middel van toerusting 
en materiaalontwikkeling. De toerusting vond hoofdzakelijk 
plaats tijdens de jaarvergadering en in de nieuwsbrieven. 
Tijdens de afgelopen jaarvergadering heeft dhr. J. van 
Mourik een inleiding gehouden over ‘De tijd van de aartsva-
ders en Job’. Hij heeft daarbij handreikingen gegeven voor 
de lessen die in het najaar gepland stonden. Deze inleiding is 
via een audiobestand op de website na te luisteren. 
In de najaarsnieuwsbrief is een samenvatting geplaatst van 
de lezing van de jaarvergadering. In de voorjaarsnieuwsbrief 
gaf dhr. P.C. van Olst richtlijnen voor het gebruik van boeken 
bij de voorbereiding van de vertelling.  
Dit jaar zijn we begonnen met het herzien van de rooster-
boekjes. Verschillende verhalen zijn geknipt en een aantal 
Bijbelteksten aangepast. Ook wordt er gewerkt aan het 
tweede deel van ‘Neig oor en hart’. Driestarstudenten heb-
ben opnieuw verschillende eindwerkstukken over onbeken-
de Bijbelgedeelten gegeven. Een selectie hiervan wordt ge-
reedgemaakt voor het gebruik op de zondagsschool. Deze 
Bijbellessen zijn los verkrijgbaar.  
Ook zijn we ons aan het oriënteren om de website te ver-
nieuwen.  
 

WERK VAN HET BESTUUR 

Dit jaar zijn er verschillende uitgaven verschenen: 
 Er zijn twee Bijbellessen gereedgemaakt voor de 

‘roosterboekjes-plus’: de Tien Geboden en Jona.   
 Dhr. Van der Blonk heeft dit jaar een Kerstprogram-

ma geschreven over de engelen. Dit programma 
komt digitaal beschikbaar.  

 Ook dit jaar zijn is er een bundel met Kerstverhalen 
beschikbaar gekomen. De Bijbelse vertelling is ge-
schreven door mw. A. Tasma, de twee vrije vertellin-
gen door ds. J. de Kok en A. Honkoop. Deze zijn te 

vinden op de web-
site. 
 
 

UITGAVEN 

  
 

TOT SLOT  

 

 

Na een ingrijpende periode van corona en de bijbehorende maatregelen was het weer mogelijk om de kinderen fysiek te ontmoe-

ten op de zondagsschool. Wat zijn we er allemaal bij bepaald geworden dat het leven ernstig is. We wensen besturen, leidingge-

venden en ook de kinderen van harte Gods onmisbare zegen toe. Dat de Heere het eenvoudige middel van het zondagsschoolon-

derwijs mocht gebruiken tot Zijn eer en zaligheid van velen. 

Op de 52e jaarvergadering geven wij u een kort verslag over het jaar dat achter ons ligt.  



 

 

 

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 aan den IJssel) 
 
Materiaalbeheerder: 
Dhr. B.W. Drost 
Nic. Beetslaan 1 
2741 ZZ Waddinxveen  
materiaal@bvzgg.nl  
tel. 06 51 08 75 42. 

 

 

 

JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 

 


