Jaarverslag 2014-2015

Op de 45e jaarvergadering van onze zondagsscholenbond geven wij u een kort
verslag over het voorbijgegane jaar.

Bestuur
Het werk van de zondagsscholenbond mocht zijn voortgang hebben in het
afgelopen jaar. Binnen het bestuur zijn er geen wijzigingen geweest. Er is driemaal
vergaderd, in november, januari en april. Deze vergaderingen vonden plaats in
Woerden.
Overleg met andere besturen
Afgevaardigden van het bestuur bezochten diverse bijeenkomsten.
Zo is er in september 2014 weer een overleg geweest met de besturen van de
Hervormde Zondagsschoolbond en het Landelijk Contact Jeugdwerk van de
Christelijke Gereformeerde Kerken, waar gesproken is over de grote zorgen die er
zijn over afhakende jongeren. Op steeds jongere leeftijd haken jongeren af. Mede
naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben we het thema van onze
jaarvergadering gekozen.
Verder is er ook een afgevaardigde naar de jaarvergadering van de Hervormde
Zondagsscholenbond geweest.
Materialen
Het werk voor het magazijn werd ook in het afgelopen jaar trouw beheerd door
dhr. J. de Pater. Velen wisten de weg naar de materialen te vinden, hetzij via de
mail, de site of op locatie.
Door veranderingen in de regelgeving is het magazijn nu ook BTW-plichtig. In
verband hiermee zijn de prijzen van ons eigen materiaal met 6% omhoog gegaan.
We hopen op deze manier aan onze verplichtingen te kunnen voldoen en tevens
onze zondagsscholen (en andere belangstellenden) van passende materialen te
kunnen voorzien.
De gewone uitgaven zijn ook dit jaar weer gedaan. Op deze jaarvergadering is een
boekje beschikbaar gekomen met drie kerstvertellingen. Het betreft een Bijbelse,
een historische en een actuele vertelling. Tevens is er ook weer een nieuw
kerstprogramma verschenen. Dit programma is ditmaal geschreven door mevr. C.
Beelen – Haklander uit Genemuiden. 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.
Dit jaar is de vernieuwde nieuwsbrief alleen digitaal verstuurd. Het ligt in het
voornemen om de nieuwsbrief voortaan tweemaal per jaar te laten verschijnen.
Naar aanleiding van deze jaarvergadering kunt u de tweede nieuwsbrief van 2015
verwachten.

Brochure jaarvergadering 2014
Op de vorige jaarvergadering van de zondagsscholenbond sprak ds. Verschuure
over het onderwerp “Vertellen van de heilsfeiten”. We hebben de brochure met de
lezing u toegestuurd. Ook de notulen van deze jaarvergadering kunt u in deze
brochure vinden.

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.
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