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 Bestuursnieuws 

 Belonen… hoe gaan we er  
mee om? 

 Vanuit de praktijk: drie 
zondagsscholen over hun be-
loningssysteem. 

 Toegelicht:  
Psalm 31 

 Uit het magazijn 

Bond van Zondagsscholen der Gereformeerde Gemeenten 

INLEIDING 
Geachte leidinggevende van de zondagsschool, 
 
Opnieuw bieden we u een nieuwsbrief aan. Deze keer gaat het heel concreet over de belonings-
materialen. Welke boeken of albums kun je gebruiken? Hoe ga je met een puntensysteem om? 
Hoe doen andere zondagsscholen dat? U leest de werkwijze van de zondagsscholen van Bodegra-
ven, Ooltgensplaat en Werkendam en kunt nog meer mogelijkheden vinden in deze nieuwsbrief. 
We hopen dat u er wat aan hebt! 
Voor vragen of opmerkingen houden we ons aanbevolen. 
 
Hartelijke groeten van het bestuur van de Bond van Zondagsscholen. 

 
TER OVERDENKING 

 

Weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kin-
deren.                                                                                        Lukas 23:28 
 
Deze woorden sprak de grote Kruisdrager tot de dochters van Jeruzalem. 
Wellicht zijn ze zo het huis uitgelopen met hun kinderen aan de hand of 
op de arm. Zo gaan ze achter de kruisdragende Jezus aan. De tranen van 
de dochters van Jeruzalem lijken zo waardevol. Zij wenen immers over 
Hem! Er worden sterke woorden gebruikt in de grondtaal. Ze sloegen zich 
op borst; ze bedreven rouw. Bovendien drukt de tijdsvorm uit dat zij aan-
houdend geweend hebben. Zij weenden de gehele weg van het rechthuis 
van Pilatus naar Golgotha. Hier spreekt het medelijdende gevoel. Wie zou 

onbewogen blijven bij het zien van deze Kruisdrager, zo vol bloed en wonden? Hier spreekt ook het 
rechtvaardigheidsgevoel. Jezus was vriendelijk, goeddoende, zachtmoedig. Ze zijn ervan overtuigd 
dat Hij geen misdadiger is. Hij heeft dit niet verdiend! Maar, een gevoelig hart is nog geen gelovig 
hart. Medelijden is nog geen bekering. De Heere Jezus wijst deze tranen af. Hij spreekt tot hen: 
‘houdt op met over Mij te wenen’. Zijn gang is vrijwillig. Hier gaat geen martelaar. Beter is het te 
wenen over zichzelf en over hun kinderen. Er staan ellendige tijden voor de deur. Christus wijst hen 
op de verwoesting van Jeruzalem. Hoe erg zal het zijn? Wat nu een zegen is, zal dan oordeel schij-
nen, wat nu oordeel schijnt zal dan zegen schijnen. Kinderloosheid was in Israël een groot verdriet. 
Maar er komt straks een tijd dat de kinderlozen worden zaliggesproken. Josephus schrijft dat moe-
ders uit radeloosheid zelfs hun kinderen hebben opgegeten. Vele tranen zullen pas geschreid wor-
den als God het oordeel volvoert, maar dan is het te laat. Dit oordeel is niet het laatste oordeel. Zij 
zullen dan beginnen te zeggen. De verwoesting door de Romeinen is een beeld van het eindgericht 
over de goddelozen. Er is nu nog tijd om te wenen. Weent over uzelf en over uw kinderen als gij 
nog een dor hout zijt. Dor hout heeft als eindbestemming het vuur. Maar: ‘Zalig zijn die treuren; 
want zij zullen vertroost worden’.   

Ds. A. Schot, voorzitter 
 

Ik deed als Jeruzalems dochters weleer; 
Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer’,  

En dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld,  
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. 

 

voorjaar 2017 
 

 

VOOR UW AGENDA 

Nieuwsbrief 

= 

Jaarvergadering 

D.V. 2 september 2017 

Krimpen a/d IJssel 
  

Spreker:  

Mw. W. (Inge) van Hell-van Dijke 

(Helpende Handen) 

“Verschil mag er zijn!” 



BESTUURSNIEUWS 

In deze nieuwsbrief willen we u in-

formeren over twee onderwerpen 

die op de jaarvergadering aan de 

orde zijn geweest en die we daarna 

op de bestuursvergaderingen heb-

ben besproken.   

 

GBS-albums 

Als eerste gaat het dan om de moge-

lijke heruitgave van de oude GBS-

albums. Hierover meer onder het 

kopje ’Uit het magazijn’ op de laat-

ste pagina.  

 

Aandachtspunten—roosterboekjes 

En als tweede delen we u mee dat 

we net als voorheen elk halfjaar een 

boekje met aandachtspunten bij de 

roosterboekjes uitgeven. Een bunde-

ling van die boekjes komt er 

(vooralsnog) niet. Wel zijn alle oude 

boekjes nog leverbaar. 

 

Enkele mededelingen: 

 Er is een nieuw paasprogramma 

beschikbaar, dat u kunt down-

loaden vanaf de website.  

 De jaarvergadering zal gehou-

den worden D.V.  2 september 

2017. Spreker is mw. W. (Inge) 

van Hell-van Dijke, consulent bij 

Helpende Handen, over het 

onderwerp ‘Verschil mag er 

zijn’.  In de lezing hoopt zij aan-

dacht te geven aan het omgaan 

met kinderen met gedragspro-

blemen op de zondagsschool. 

 Het magazijn zal D.V. in de peri-

ode  van 8 tot en met 27 no-

vember  gesloten zijn.  We wil-

len u vragen om hier met uw 

bestellingen rekening mee te 

houden. 

 

 

 

Mogen we u nog herinneren aan het 

betalen van de contributie? 

Voor de gegevens van de 

penningmeester: zie colofon. 

HERINNERING 

 
Als bestuur zijn we blij te lezen hoe plaatselijke zondagsscholen hun best doen de kinderen te sti-

muleren tot het leren van teksten en versjes. Hoewel het een verdrietig gegeven is dat veel kin-

deren het nodig hebben gestimuleerd te worden. Een kleine beloning blijkt voor veel kinderen vol-

doende te zijn.  

De zondagsscholen in Ooltgensplaat, Bodegraven en Werkendam geven hier ieder op hun eigen 

manier invulling aan. Door hun kinderen te laten sparen met plaatjes of punten wordt zichtbaar 

hoeveel er al gespaard is en wat er nog bij moet om de ‘beloning’ te kunnen krijgen. Het valt op dat 

er ook aandacht is voor de jongere kinderen, die het moeilijker vinden om een lange tijd te sparen 

en dan pas de beloning te ontvangen. Zij kunnen sparen voor kleine beloningen of plaatjes in een 

spaaralbum. Bij oudere kinderen is een langere spaarperiode vaak wel mogelijk. Het mooie van dit 

systeem is dat kinderen gemotiveerd zijn omdat ze sparen voor iets wat ze graag willen hebben. 

Daarnaast kan men op deze manier de kinderen een verantwoorde beloning meegeven. De lijsten 

van beloningsmaterialen getuigen van een weloverwogen keuze.  

 

Het magazijn van de Bond van Zondagsscholen wil daar graag aan bijdragen. Voor kleinere ge-

schenken, zoals puzzels, bouwplaten, studieatlassen en puzzelboekjes kunt u daar terecht. Daar-

naast zijn er in het magazijn ook duurdere geschenken te koop. Neemt u daarvoor eens een kijkje 

in de webshop. Als er behoefte is aan materialen laat het ons weten, zodat we kunnen kijken of er 

mogelijkheden zijn deze op te nemen in ons assortiment of ze te (laten) ontwikkelen.  

Een kleine beloning blijkt voor 
veel kinderen voldoende te zijn. 

BELONEN… HOE GAAN WE ERMEE OM?    
Vanuit het bestuur: mevr. A. van der Hoek en mevr. C. P. J. Huisman 

 

 
Onze zondagsschool heeft vijf groepen. 
In de groepen 1 en 2 (de jongste kinderen) spa-
ren de kinderen plaatjes, ze kunnen kiezen uit 
'Mijn eigen boek' en de plaatjes van de GBS. 
In de groepen 3 tot en met 5 sparen de kinderen 
punten. 
In groep 5 krijgen ze 5 punten voor de psalm en 
5 punten voor de tekst. In de groepen 3 en 4 
krijgen ze gewoon 10 punten als ze aanwezig 
zijn. 
De kinderen kunnen sparen voor een klein ka-
dootje (pen of notitieblokje), maar de meeste 
kinderen sparen door voor een boekenbon. 
De kinderen krijgen geen kado of iets derge-
lijks voor hun verjaardag. 
Met Kerst krijgen de kinderen van 7 jaar een Bij-
bel, omdat zij dan kunnen lezen. De andere kin-
deren krijgen een boek. Degene die de zondags-
school verlaten, krijgen naast hun boek ook een 
dagboek. 

ZONDAGSSCHOOL “TIMOTHEU S” 

TE BODEGRAVEN 

VANUIT DE PRAKTIJK...    
Drie zondagsscholen aan het woord over hun beloningssysteem 

 

€ 1,35 

Bij ieder plaatje staat een be-
schrijving en een vraag die door 
de kinderen is te beantwoorden. 

*** 

23 plaatjes in kleur, verpakt in 
hersluitbaar zakje: € 1,35. 

http://www.bondvanzondagsscholen.nl/downloads/
http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/albums-en-plaatjes/album-mijn-eigen-boek-1_42/
http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/albums-en-plaatjes/plaatjesserie-mijn-eigen-boek-1_41/
http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/albums-en-plaatjes/plaatjesserie-mijn-eigen-boek-1_41/
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TOEGELICHT:  
Psalm van de week 

Psalm 31 
Deze klaagpsalm is voor velen al tot 

troost geweest. Zie vs. 23 en Klaag-

liederen 3 : 54 en Jona 2 : 4.  David 

werd door koning Saul  tot de dood 

toe vervolgd. Zijn klagen en lijden 

lezen we in deze psalm, maar ook 

zijn vertrouwen op God en uitreddin-

gen door de Heere. 

Gelijk ‘t betaamt: zoals het hoort.  

Van Uwen troon: van het gebed aan 

Uw genadetroon. Gerechtigheden: 

verkregen recht (verdiend door 

Christus). Gunstig: welwillend. 

Rotssteen:  teken van kracht en be-

veiliging. Welgesterkt: goed verde-

digd. Klip: kale rotspunt die boven 

een zee of meer uitspringt. Burg 

(Burcht): kasteel, versterkt bouw-

werk, toevluchtsoord om veilig te 

zijn voor vijanden. Netten: strikken 

om in te vangen. Schreden: stappen, 

voetstappen. Ruimte:  hier: vrijheid. 

Mededogen: medelijden. Verhoed:  

houd tegen. Versleten: vergaan. Be-

geven: verlaten. Doorknagen:  door-

trekken. Weêrpartijders: tegenstan-

ders. Duchten: vrezen. Smaad: bele-

diging, bittere spot. Blaam: schand-

vlek, smet op goede naam. 

Mijden: vermijden, ontwijken. Ver-

bolgen: kwaad. Zwichten: bezwij-

ken. Stout: onverschrokken, onbe-

vreesd. Wrocht: werkte, klaarmaak-

te, schiep. Vesting: burcht, verster-

king. Weleer: vroeger. Ras: vlug. 

   

Psalm 31:15 staat op het rooster om 

te leren voor de zondagen 9 en 16 

april (onder- en middenbouw). 

 
 

De kinderen van de zondagsschool krijgen na 
het opzeggen een plaatje. Ze krijgen een extra 
plaatje als ze bijvoorbeeld de Tien Geboden 
of de Twaalf Artikelen kennen. Met deze 
plaatjes kunnen ze sparen. 
 
 
We hebben voor twee leeftijdsgroepen boe-
kenlijsten gemaakt. Op de lijst staat per boek 
vermeld hoeveel plaatjes ingeleverd moeten 
worden. De waarde per plaatje is 0,33 euro. 
De ouders en kinderen mogen kiezen. Voor 
een boek van 8 euro moeten 24 plaatjes wor-
den ingeleverd. Jaarlijks worden deze lijsten 
aangevuld of aangepast. Voor de kerstboeken 
is een aparte lijst. 
 
Op de huidige lijst van 4 tot 8 jaar staan o.a. 
de volgende boeken:  

 Serie “Komt 
kinderen!” (A. 
van Hartings-
veldt-Moree); 

 Serie 
“Bijbelse ver-
tellingen” (ds. 
C.J. Meeuse); 

 Serie “Het 
Woord van de 
Koning” en “Op weg naar het Vader-
huis” (C. van Rijswijk);  

 Serie “Die eenvoudigen wijsheid 
leert” (A. Schouten-Verrips); 

 “In het kort” (H. van Dam);  

 “Mijn eerste dagboek” (C. Dubbeld);  
“…dit onderwijs ontvang” (J. de Kok); 
 

 “Lees je Bijbel”, “De Goede Herder”, 
“Kleine korrels” (M. Quist); 

 “Elke dag nieuw, samen lezen uit de Bij-
bel” (Gertrude de Regt e.a.);  

 “Komt tot de bruiloft” (A. Schouten-
Verrips). 

 
Op de lijst van 8 tot 12 jaar staat o.a. 
(alfabetisch):  

 “Leer mij Uw wet”, “Opent uwe mond”, 
“Leid mij in Uw waarheid” (H. van Dam); 

 Dagboeken van H. van Dam, M. Quist,  
ds. D.W. Tuinier, Aline Vermaat & Gertru-
de de Regt; 

 Series “Brieven voor jou”, “Komt kin-
deren” en “Wijzer” (A. van Hartingsveldt-
Moree); 

 Serie “Verborgen schatten in gelijkenis-
sen” (M. Quist);  

 “Fonteinserie” (C. van Rijswijk); 

 Hizkia, Maria, Nehemia en “Sta op… 
eet” (A. Schouten-Verrips); 

 Serie “Vertellingen bij de kerkgeschiede-
nis” (A. Vogelaar-van Amersfoort); 

 De Christen- en Christinnereis (A.C.H. van 
Vuuren); 

 Series “De Bijbelse geschiedenis”, 
“Geschiedenissen uit de Bijbel” (B.J. van 
Wijk); 

 Bijbelse atlassen en bouwplaten. 
 
Op deze manier geven we de kinderen iets 
waardevols mee. Ouders en kinderen zijn 
extra betrokken, doordat ze zelf kiezen uit 
een lijst met aanbevolen boeken. 
 

 

 

 
 
Op de zondagsschool werken wij met een puntensysteem (1, 2 
en 3 punten). Als een kind er is, maar verder niet geleerd heeft, 
krijgt het 1 punt. Als een kind de tekst en het versje kent, krijgt het 3 punten. Als hij/zij het wel 
geleerd heeft maar het niet zo goed kent (of alleen de tekst/versje) krijgt het 2 punten. Kinderen 
kunnen extra punten verdienen door terug te vertellen of (bij de jongere kinderen) een kleur-
plaat te kleuren die meegegeven is. 
 
Voor elke groep is er een bak met beloningsmateriaal (boekjes, bouwplaten, puzzels). In de bak 
zit ook een overzicht met hoeveel punten je moet sparen om een bepaalde beloning te kunnen 
krijgen. 
Als een kind jarig is geweest, mag het een Bijbelse plaat uitkiezen. 

ZONDAGSSCHOOL “JOZEF”  

TE WERKENDAM 

      Ik spaar voor een boek en mag  

                           zelf kiezen! 

“Mama, ik heb al 22 plaatjes! Zullen we samen op de lijst kijken welk boek ik al kan kiezen?” 

ZONDAGSSCHOOL “DANIE L”  

TE OOLTGENSPLAAT 

De kinderen  

(en ook de ouders) 

zijn heel enthousiast 

over dit systeem 



 

 

 
. 
GBS-albums 

Zoals bekend, is de GBS gestopt met het drukken 

van de GBS-albums die wij als Bond ook verko-

pen. Het gaat om de series 0 t/m 3 (Bijbelse ge-

schiedenis) en A t/m D (serie over diverse the-

ma's). Tijdens de laatste jaarvergadering hebben 

we een kleine peiling gedaan om te bezien hoe 

groot de belangstelling was voor de GBS-albums. 

Een klein aantal zondagsscholen gaf aan daar wel 

belangstelling voor te hebben. We hebben ons 

als bestuur beraden op de mogelijkheden om 

één en ander in eigen beheer uit te geven, maar 

dat brengt te hoge kosten met zich mee. Gelet 

op dit aspect en het feit dat er geen grote be-

langstelling voor de albums is, hebben we beslo-

ten er geen eigen project van te maken. Dit 

houdt concreet in, dat de voorraad die er nog bij 

ons en de GBS is, verkocht wordt en het dan ein-

digt. Onze materiaalbeheerder kan precies aan-

geven wat er wel en niet voorradig is.  

 

Posttarieven/bestellingen 

Zoals u allemaal wel zult weten, zijn de kosten 

voor het verzenden van poststukken wederom 

verhoogd. Daarom hebben wij ook onze tarieven 

aangepast. 

Tevens hebben we gesproken over het onafhan-

kelijk verzenden van materiaal en factuur. Ge-

zien de extra kosten voor de Bond is besloten om 

met ingang van het nieuwe seizoen dit niet meer 

te faciliteren. Praktisch betekent dat voor u, dat 

er bij elke zending een factuur bijgevoegd is. Wij 

vragen u dan ook om zorg te dragen dat het fac-

tuurbedrag zo spoedig mogelijk wordt overge-

maakt op het bekende IBAN: NL95ING-

B0002374810. 

Mocht u, om welke reden dan ook, toch de fac-

tuur naar een afwijkend adres verzonden willen 

hebben, dan zullen we die kosten moeten bere-

kenen. We wijzen u er wel op dat de ontvanger 

van het bestelde materiaal verantwoordelijk 

blijft voor de betaling. 

We vragen u om bij het bestellen duidelijk, liefst met klantnummer, aan te geven voor welke 

zondagsschool het is. Is het bij ons niet altijd bekend of en voor welke zondagsschool het be-

stelde materiaal is, dan vervalt het recht op de kortingsregeling voor die factuur. De kortingsre-

geling is namelijk uitsluitend voor aangesloten zondagsscholen. 

 
 

 

 

 

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 

 

 
= 

“Hoe spoedig komt openbaar dat onze kinderen een verdorven natuur hebben!  

Bid God daarom vurig of Hij vroeg met Zijn genade in hun hart wil werken,  

zodat Christus een gestalte in hun ziel krijgt als ze nog jong zijn.”  
- 

Matthew Henry 

In de Bijbelleesboekjes van de series ’Oude 
Testament’ en ’Nieuwe Testament’ worden op 
een eenvoudige manier de Bijbelse geschiede-
nis verteld. Links staat de tekst om (voor) te 
lezen. De rechterbladzijden zijn bedoeld als 
verwerking van de tekst. Deze bevatten: kleur-
platen, puzzels/opdrachten en liederen. 

De boekjes (tot nu toe per serie 5 titels be-

schikbaar) zijn geschikt voor gebruik thuis en 

op de (zondags)school. Om voor te lezen: van-

af 4 jaar; om zelf te lezen: vanaf 6 jaar. 

 

In dit prentenboek wordt de waargebeurde 

geschiedenis van Mary Jones en haar Bijbel op 

een eenvoudige wijze naverteld aan jonge 

kinderen. Het boek telt 35 hoofdstukken. De 

tekst is geschreven door Ditteke den Haan. De 

35 illustraties zijn getekend door Ella Bakker. 

De ene helft is fullcolour, de andere zwart-wit. 

Het boek is voor te lezen voor kinderen vanaf 4 

jaar. Het is zelf te lezen voor kinderen vanaf 7 

jaar  

€ 14,95 

€ 4,50 

http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/boeken/mary-jones-en-haar-bijbel_251/
http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/boeken/de-schepping_241/

