
Jaarverslag 2015-2016 

 

 

Op de 46e 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 vonden enkele wijzigingen plaats. Op de vorige 

jaarvergadering hebben we afscheid genomen van dhr. D. Peters, die 30 jaar lang 
op een trouwe wijze zijn werk binnen het bestuur mocht vervullen. Zijn taak als 

tweede voorzitter wordt nu ingenomen door dhr. B.W. Drost. Als algemeen lid 
mochten we dhr. L. van der Ham verwelkomen. Het is een voorrecht dat het 
bestuur weer voltallig is. Het bestuur heeft driemaal vergaderd, in november, 

januari en april. Deze vergaderingen vonden plaats in Woerden.  
 

Werk van het bestuur 

 

Het bestuur heeft als taak om het werk van de plaatselijke zondagsscholen te 

ondersteunen. De belangrijkste werkzaamheden zijn het bezoeken van diverse 
bijeenkomsten, het voorzien van informatie, het verzorgen van ondersteunende 

materialen en het geven van toerusting. 
 
De volgende bijeenkomsten zijn bezocht:  

 
- Zomer 2015: Jubilea van Stolwijk en Nieuwe Tonge. 

- September 2015: een overleg met de besturen van de Hervormde 
Zondagsschoolbond en het Landelijk Contact Jeugdwerk van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken. 

- Juni 2016: de jaarvergadering van de Hervormde Zondagsscholenbond.   
 

De volgende nieuwsberichten zijn verzonden: 
- Brochure van de jaarvergadering van 2015 met daarin de lezing van ds. G.W.S. 

Mulder over  ‘De zondagsschol in een schakelcultuur’. 
- Tweemaal een digitale nieuwsbrief aan alle zondagsscholen en kerkenraden. De 

eerste bevatte een samenvatting van de lezing van de jaarvergadering en de 

tweede had als onderwerp het Paasfeest. 
- Verslag van het werk van de Bond van Zondagsscholen aan de Generale 

Synode.  
- Zichtzending van onze eigen roosterboekjes aan alle kerkenraden van de 

gemeenten die nog niet ons rooster gebruiken. 

 
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.  
 

Dit jaar is er voor het eerst een paasprogramma samengesteld uit bestaande 
gedichten van dhr. W. Droogers. Het streven is om in de toekomst vaker een 
paasprogramma te verzorgen.  



De gewone uitgaven zijn ook dit jaar weer gedaan. Zo is er een boekje beschikbaar 

gekomen met drie kerstvertellingen, waarvan twee historisch en een actuele 
vertelling. Tevens zijn er twee nieuwe kerstprogramma’s beschikbaar. De eerste is 

een samenvoeging van diverse gedichten; deze is zeer geschikt voor de wat 
oudere kinderen. Daarnaast hebben we een geheel nieuw programma, geschreven 
is door dhr. S. van der Blonk uit Nunspeet, deze bevat ook eenvoudigere 

gedichtjes. Beide programma’s zijn 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.  
 
 

Aangesloten zondagsscholen 

Er zijn 52 zondagsscholen bij de Bond van Zondagsscholen aangesloten. De 

zondagsschool van Oostburg is helaas opgeheven, in verband met het geringe 
aantal kinderen.  
 

 
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. 
 

 
Ds. A. Schot (voorzitter)     A. van der Hoek (secretaris) 

 


