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Nieuwsbrief
INLEIDING
Voor u ligt een speciale editie van de nieuwsbrief van de Bond van Zondagsscholen. Op
deze manier willen we het belangrijke werk van onze Bond onder de aandacht brengen
van bestuur en leidinggevenden van zondagsscholen en van kerkenraden. Ons werk
speelt zich veelal af achter de schermen, maar met deze nieuwsbrief willen we het voor
het voetlicht halen, hopend dat u dit eenvoudige werk wilt ondersteunen met uw gebed
en financiële bijdrage.

TER OVERDENKING
Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde
Mattheus 28:18

Deze woorden heeft Jezus gesproken bij de laatste verschijning
aan Zijn discipelen voor de hemelvaart. Deze verschijning was
op een berg in Galilea. Het is waarschijnlijk dezelfde verschijning waar Paulus over spreekt: ‘Daarna is Hij gezien van meer
dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen (1 Kor. 15:6)’.
Mattheus legt de nadruk op de opdracht die aan de discipelen
wordt gegeven: ‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende
hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb’. Lerende hen onderhouden, dat is ook het
doel van uw werk onder de kinderen.
Maar wij kunnen geen harten openen. Wij kunnen de macht van de duivel niet verbreken. Wij kunnen geen mensen bekeren. Hoe troostvol dat de Heere bij deze opdracht
een openbaring geeft van Zijn macht. Hij is de Machthebber. Hier schittert Zijn vrijmacht.
Deze discipelen zijn in zichzelf echt niet geschikt voor het werk. Het zijn twijfelaars, die
Hij naar Zijn vrijmachtig welbehagen wil gebruiken.
Hier spreekt Hij over Zijn volmacht. Hij heeft van de Vader de bevoegdheid gekregen om
Zichzelf een gemeente te vergaderen. Hier wijst Hij op Zijn almacht. Aan Hem is geen
enkele beperking opgelegd. Hij oefent Zijn macht in de hemel en op de aarde.
Dit is een troostvol woord voor hen die aan hun machteloosheid worden ontdekt. Onze
onmacht is een schuldige onmacht. Wij zijn de heerschappij door de zondeval kwijtgeraakt. Maar Christus heeft alle macht. Dat openbaart Hij aan deze twijfelaars. Die Machthebber blijft met Zijn kerk tot de voleinding der wereld.
Ds. A. Schot, voorzitter.
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VOOR UW
AGENDA
Jaarvergadering
D.V. 6 september 2014

DOELEN EN WERKWIJZE VAN DE BOND
Jaarvergadering
Op D.V. 6 september 2014 zal
de jaarvergadering gehouden
worden in Krimpen a/d IJssel.
De spreker van die morgen is
ds. A. Verschuure. Hij hoopt
voor ons het onderwerp in te
leiden met als titel ‘Het vertellen van de heilsfeiten’. Elk jaar
moet u weer vertellen over de
heilsfeiten. Dat is niet zo eenvoudig!
In de lezing zal ingegaan worden op de problemen die het
met zich meebrengt om te
vertellen over deze overbekende, maar moeilijke stof.
We hopen u weer te mogen
ontmoeten!

De zondagsscholenbond bestaat sinds 1971.
In de statuten wordt het doel van de bond als
volgt verwoord: ‘Het doel van de Bond is de
kinderen op de bij haar aangesloten zondagsscholen onder de beademing van Gods Woord
te brengen.’ En dit is anno 2014 nog steeds
van kracht!
Wekelijks wordt er op de aangesloten zondagsscholen geprobeerd om de kinderen op
eenvoudige wijze te vertellen van Gods grote
daden en leren de kinderen een psalm en een
tekst.
De Bond heeft hierbij een dienende functie,
om daar waar het mogelijk is te voorzien van
geschikte hulpmiddelen.

Dit wordt in de statuten als volgt verwoord:
1. Het bevorderen van de oprichting en
instandhouding van zondagsscholen
2. Het geven van leiding en voorlichting
aan hen die op de zondagsscholen
werken
3. Het uitgeven en verspreiden van boeken, geschriften, periodieken, kaarten,
platen, roosters
4. Het beleggen van vergaderingen
5. Alle overige wettige middelen die voor
het bereiken van het doel geschikt zijn

Ruime keuze in
beloningsmateriaal:
bladwijzers,
stickers,
bouwplaten

Materialen kerstviering
Een van de taken van de Bond
is het uitgeven en verspreiden
van materialen, die voor het
zondagsschoolwerk noodzakelijk zijn.
Ook in 2014 hopen we weer te
komen tot een uitgave van een
bundel van drie kerstverhalen,
die op de kerstviering verteld
zouden kunnen worden, of die
als een weggevertje gebruikt
kunnen worden.
Daarnaast zullen er drie Kerstprogramma’s verschijnen, met
gedichtjes, teksten en verzen
om tijdens uw een Kerstviering
te gebruiken.

OPROEP
Heeft u zelf een kerstverhaal
geschreven of een
kerstprogramma samengesteld?
Wij stellen het erg op prijs om
dat van u te ontvangen, zodat we
daaruit weer een selectie kunnen
maken voor D.V. een ander jaar.
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GIFTEN EN CONTRIBUTIE
Elk jaar vragen we u contributie te betalen
aan de Bond van Zondagsscholen. Mogelijk
heeft u zich weleens afgevraagd waarvoor
dit geld gebruikt wordt. Als Bond van Zondagsscholen willen we graag dienstverlenend bezig zijn. Dat betekent dat we geen
winst hoeven te maken.

We zijn ook heel blij met de giften, die we
van een aantal kerkenraden en particulieren
ontvangen. Onze Bond van Zondagsscholen
is een ANBI instelling.
Op de website en tijdens de jaarvergadering
kunt u het overzicht van inkomsten en uitgaven zien.

Toch is het belangrijk dat we geld op onze
rekening hebben staan. Dit geld gebruiken
we o.a. om:
 materialen in te kopen, die we vervolgens aan de zondagsscholen kunnen
leveren.
 nieuwe materialen te ontwikkelen en
uit te geven.
 onze jaarvergadering in september te
kunnen organiseren.
 onze website up-to-date te houden.
Van de contributie en de giften, die we krijgen, kunnen we tot nu toe elk jaar weer
rondkomen. We vragen u daarom vriendelijk
om de contributie aan het begin van het
kalenderjaar over te maken op onze girorekening met als nummer NL95INGB0002374810 t.n.v. Bond van Zondagsscholen der Gereformeerde Gemeenten te
Nieuw-Beijerland. De contributie bedraagt
€ 0,40 per kind en € 2,50 per leidinggevende.

2,50
Diverse bundels met
3 kerstverhalen

ROOSTERBOEKJES
Het is bijna zeven jaar geleden dat het bestuur van onze bond het besluit nam om
eigen roosterboekjes uit te gaan geven. Dat
was weloverwogen, want het is geen kleinigheid om zo’n project op te zetten.
De opdracht luidde dat de hele Bijbel moest
worden doorgewerkt en dat er sprake zou
zijn van één verhaallijn voor alle zondagsschoolgroepen. Er zijn immers veel kleine
scholen met maar één of twee klassen.
Een plan voor realisatie werd gemaakt en
daarbij kwam de gedachte naar voren dat
het aanbieden van alleen maar een rooster
erg mager zou zijn en niet bepaald een handreiking aan de vertellers. Vandaar dat bij de
roosterboekjes een boekje met aandachtspunten bij de vertelling zou worden gemaakt.
Het bleek dat er 12
halfjaarboekjes
met 45 vertellingen per jaar nodig
zouden zijn om alle
geschiedenissen op
te kunnen nemen.
Bij het verdelen
van de vertelstof
over de verschillende jaren werd gebruik gemaakt van
gegevens van zondagsscholen, die al met een eigen methode
werkten.
Vooral het samenstellen van de aandachtspunten heeft veel tijd en studie gevraagd. Ik
had voor ogen, dat geen materiaal aangereikt moest worden, dat overal elders te
vinden is. Het is daarom een zoektocht geworden naar zaken die een plaats in uw
vertelling mogen, moeten of kunnen krijgen,
die u niet overal tegenkomt.

4,00

Zaken, die soms ook onze identiteit raken of
ook interessant zijn voor onze kinderen.
Altijd in de hoop dat u het zou kunnen gebruiken.
Geruggesteund door enkele meelezers en
door adviseurs uit het bestuur en vaak ook
met de concrete assistentie van mevrouw
Neels-Groothedde en niet te vergeten door
het drukklaar maken door onze materiaalbeheerder zijn alle deeltjes inmiddels verschenen en in gebruik.
Dus klaar, zou u kunnen denken. Dat is niet
helemaal waar, want in de aandachtspunten
van de eerste drie deeltjes treft u nog niet
de kopjes “De vertelling” en “De toepassing” aan. Vandaar dat die eerste drie boekjes herschreven gaan worden. Daar wordt nu
aan gewerkt.
Inmiddels gebruiken 33 van onze 53 aangesloten zondagsscholen deze roosterboekjes
Een aantal waarop werd gehoopt maar niet
op gerekend.
Hoe nu verder?
Na het verschijnen van genoemde drie boekjes kunnen de overige boekjes gewoon weer
gebruikt worden. Alleen de data moeten per
jaar worden aangepast en er zullen in verband met steeds veranderende momenten
van feestdagen en vakanties soms geschiedenissen verplaatst moeten worden.
Dat het alles heeft mogen plaats vinden
zoals het is gebeurd, is werkelijk verheugend
en er zou van meer dankbaarheid sprake
moeten zijn dan er menigmaal is. Het gedane werk was zeer verrijkend voor mij en ik
hoop dat het resultaat dat ook voor u en
voor uw kinderen zo mag zijn. De Heere
gebiede Zijn zegen over ons werk.

1,85

Boekje over kerkhervoming

1,25
Naast de plaatjes staat de
betreffende Bijbeltekst
afgedrukt.
In combinatie met 25
kleurenplaatjes € 2,50.

9,95

D. Peters.

UIT HET MAGAZIJN
Het is nu 4 jaar geleden dat we als Bond de
voorraad zondagsschoolmateriaal overgenomen hebben van uitgeverij de Banier. Inmiddels was een herdruk van de wandplaten
(WP34) noodzakelijk. We hebben de nieuwe
platen op wat steviger papier laten drukken,
zodat een mooie stevige plaat beschikbaar is
voor de zondagsscholen. De prijs was en is
€ 0,65 per plaat.

Misschien heeft u ze al gezien, onze nieuwe
bladwijzers (BZ02). Vanwege de vraag naar
bladwijzers met een Bijbeltekst hebben we
zelf 12 verschillende bladwijzers gemaakt en
laten drukken. De prijs van de bladwijzers is
€ 0,15 per stuk. Heeft u suggesties en/of
opmerkingen over de uitvoering, dan horen
we die graag. Dit kunnen we dan meenemen
voor de eventuele herdruk.

In de komende tijd staat een herdruk gepland van de albums met plaatjes van de
serie ‘mijn eigen boek’. We streven er naar
om de vernieuwde uitgave in de tweede
helft van dit jaar beschikbaar te hebben.

We wijzen u er op dat u inmiddels veel van
onze materialen op de site kunt zien en
bestellen. Maar er staat niet alles op, mist u
wat of kunt u iets niet vinden, neem gerust
contact op met de materiaalbeheerder.

Fullcolour wandplaat van de
brede en de smalle weg.
Diverse wandplaten in
verschillende prijzen leverbaar.
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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

Penningmeester:
Mevr. C. Huisman
Marktveld 8
3264 AL Nieuw Beijerland
tel. 0186-691641

WEBSITE

NIEUW!

Enkele maanden geleden heeft de Bond van
Zondagsscholen een eigen website ontwikkeld.
Deze site biedt informatie over de Zondagsscholenbond en het werk dat door de Bond
wordt verricht. De naam van de website is:

Nu ook gedichten rond
Goede Vrijdag en Pasen
op onze website.

www.bvzgg.nl.
Op de website treft u onder andere een webshop aan. Een belangrijke taak van de
Bond van Zondagsscholen is namelijk het aanbieden en ontwikkelen van verantwoord
beloningsmateriaal. In de loop van de jaren heeft de Bond een ruim assortiment opgebouwd. Zeker nadat de Bond enkele jaren geleden een grote hoeveelheid materiaal
van de Banier heeft overgenomen. Dit materiaal is nu eenvoudig te bekijken en te bestellen via de webshop.
Beschikt u niet over internet? Dan kunt u bij de materiaalbeheerder ook een papieren
catalogus aanvragen. Zijn telefoonnummer vindt u in de colofon hiernaast.
Wij hopen en verwachten dat onze site in een behoefte voorziet en dat u er veelvuldig
gebruik van zult maken. Heeft u suggesties tot verbetering van de site, dan kunt u die
doorgeven via info@bvzgg.nl.

MOGEN WIJ OP UW
STEUN REKENEN?

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

Overige bestuursleden:
Dhr. D. Peters (Rhenen)
Dhr. B. W. Drost (Gouda)
Dhr. M. Vos (Nunspeet)
Mevr. A. Neels-Groothedde
(Capelle a/d IJssel)
Mevr. L. M. Beyer
(Nieuw-Beijerland)

Materiaalbeheerder:
Dhr. J. de Pater
Roos 10
2925 XH Krimpen a/d IJssel
mat.bvz@kliksafe.nl
tel. 0180-524132

UITGELICHT
Wij dienen tegenover Christus en Zijn genade net
zo ontvankelijk te staan als kinderen ten opzichte van hun
ouders, opvoeders en onderwijzers. Wij moeten leergierig zijn
en om leiding vragen, net als kinderen.
Matthew Henry, bij Markus 10:14

