augustus 2019

Bond van Zondagsscholen der Gereformeerde Gemeenten

Zondagsschool
Jaarvergadering

INLEIDING
Geachte bestuursleden en leidinggevenden van de zondagsschool,
Deze nieuwsbrief bevat de uitnodiging en de benodigde stukken voor de jaarvergadering op D.V.
vrijdag 13 september 2019.
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.

ONDERWERP:
VERTELLEN ANNO 2019

SPREKER:
DHR. JOH. KARENS

IN DIT NUMMER


Uitnodiging



Agenda



Jaarverslag secretaris



Jaarverslag penningmeester

Het thema van de avond is het vertellen. Hoe doe je dat? Hoe breng je de boodschap dichtbij het
kinderhart? Hoe zorg je voor een toepassing, die voluit Bijbels is en aansluit bij de kinderen van
deze tijd? Dhr. Karens hoopt voor de pauze een vertelling te houden, waarin hij voorbeeldmatig laat
zien hoe je dit zou kunnen doen. Na de pauze volgt dan een vraaggesprek met de spreker onder
leiding van een bestuurslid. In dit gesprek gaat het over de manier van vertellen, de voorbereiding
en de toepassing.
Bent u nog nooit geweest, of komt u niet zo vaak op de jaarvergadering? Kom dan nu! Vertellen van
Gods Woord aan jonge kinderen is ook in 2019 van wezenlijk belang. En het houden van een goede
vertelling is niet eenvoudig; er is nog genoeg te leren. Komt u ook?
De leiding berust bij de voorzitter ds. J. de Kok. Wij hopen ook dit jaar weer veel mensen te ontmoeten. Het is onze wens dat we met elkaar een goede en gezegende vergadering hebben.
=

Wie is dhr. Joh. Karens?
D.V. vrijdag 13 september 2019
Kerkgebouw van de Ger. Gemeente te
Krimpen a/d IJssel
Tijd: 19.30—22.00 uur

Hij is 44 jaar werkzaam geweest
op de Eben-Haëzerschool
in Rhenen:
19 jaar als leerkracht
en 25 jaar als directeur,
hoopt per 1 oktober
onderwijsloopbaan te beëindigen.

MATERIALEN
In de zaal is weer volop gelegenheid om de materialen uit
het magazijn te bekijken en
te bestellen.
Dit kan:
 Voorafgaande aan de vergadering, tussen 18.30 en 19.30
 In de pauze
 Na afloop van de vergadering

Bestellingen graag minimaal een
week van te voren door geven aan
de magazijnbeheerder.

AGENDA
voor de 49e jaarvergadering 13 september 2019

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Opening door de voorzitter ds. J. de Kok
Huishoudelijk deel
 Vaststelling van de notulen
 Jaarverslag van de secretaris
 Jaarverslag van de penningmeester, kascontrolecommissie
 Mededelingen
 Bestuursverkiezing. (De heer M. Vos is aftredend en niet herkiesbaar).
Vertelling door dhr. Joh. Karens
Pauze
Vraaggesprek met dhr. Joh. Karens
Afrondend huishoudelijk deel
 Uitslag bestuursverkiezing
 Rondvraag
 Afscheid dhr. M. Vos
 Jubilea
Sluiting door de 2e voorzitter, dhr. B.W. Drost

VRIJDAG 13 SEPTEMBER
Kandidaten voor de bestuursverkiezing:

Plaats:
Kerkgebouw van de Ger. Gemeente te Krimpen a/d IJssel
Tijd: 19.30 –22.00

A.

Mevr. J. Neels-Groothedde (aftredend en herkiesbaar)
Mevr. N. E. Peters (leidinggevende zs IJsselmonde)

B.

Dhr. K. P Hoogerwerf (voorzitter zs Barendrecht)
Dhr. B. ter Harmsel (oud-voorzitter zs. Berkenwoude)

Let op:
vrijdagavond

Stembriefjes worden bij
binnenkomst aan afgevaardigden overhandigd.
Graag meteen invullen en
weer inleveren.

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS

NIEUWE UITGAVEN

Mevr. A. van der Hoek
De volgende nieuwe uitgaven zijn
gedaan:

Op de 49e jaarvergadering van onze zondagsscholenbond geven wij u een kort verslag over
het voorbijgegane jaar.

MATERIALEN

WERK
VAN HET BESTUUR

De roosterboekjes werden ook dit jaar weer
samengesteld door dhr. D. Peters. Hij heeft
verbeteringen aangebracht en de vertellingen
van datum voorzien. Op de website staat een
index van alle roosterboekjes van de afgelopen 12 jaar, zodat u alle informatie gemakkelijker terug kunt vinden.

Het bestuur van de zondagsscholenbond bestaat uit acht personen. In het afgelopen jaar
heeft het werk zijn voorgang kunnen hebben,
onder leiding van de nieuwe voorzitter ds. J.
de Kok. Op de laatste jaarvergadering hebben
we afscheid genomen van ds. A. Schot, die
gedurende 17 jaar het werk als voorzitter
mocht verrichten. We zijn blij dat de ontstane
vacature weer is vervuld.

Het bestuur is bezig met het ontwikkelen van
nieuw beloningsmateriaal. Aangezien de albums van GBS niet meer uitgegeven worden
en ook andere uitgevers geen beloningsalbums verkopen, leek het ons goed om zelf
materiaal te ontwikkelen. Naast de series voor
jonge kinderen (Mijn eigen boek 1, 2 en 3), die
we al in eigen beheer uitgeven, willen we albums voor kinderen van de middenbouw maken. De zogenaamde boekjes voor de zondag
bevatten per zondag een korte overdenking,
gespreksvragen en een inplakplaatje, rondom
een Bijbels kernwoord. We hopen dat deze
boekjes een plaats krijgen in de gezinnen.

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. Op de afgelopen jaarvergadering heeft ds. W.J. Karels met ons nagedacht
over het thema ‘Drie-eenheid’. De eerste
nieuwsbrief bevatte een samenvatting van
deze lezing en de tweede ging over het houden van gesprekken met kinderen, na de Bijbelvertelling.
(Informatie over materiaalontwikkeling leest
u onder het kopje Materialen)
Foto gergeminfo.nl

Ook dit jaar heeft het bestuur driemaal vergaderd, in november, januari en mei. Deze vergaderingen vonden plaats in Dordrecht. Daarnaast zijn de contacten met de besturen van
de Hervormde Zondagsscholenbond en het
Landelijk Contact Jeugdwerk van de Christelijke Gereformeerde Kerken onderhouden.

De materialen uit het magazijn werden beheerd dhr. J. de Pater. Ondanks de zorgen die
er zijn rondom zijn gezondheid, kon hij het
vele werk toch verrichten. Velen wisten de
weg naar de materialen te vinden, hetzij via
de mail, de site of op locatie.

- In het voorjaar werd een paasprogramma geschreven door dhr. S. van
der Blonk, met als thema: Ik leef en
gij zult leven. Dit programma is te
downloaden vanaf de website.
- Dit jaar is opnieuw een bundel met
Kerstverhalen beschikbaar gekomen.
De Bijbelse vertelling is geschreven
door dhr. M. Vos. Verder is een verhaal opgenomen van dhr. J. van
Bruggen. Het laatste verhaal is al
eerder uitgegeven door de bond,
maar nog niet opgenomen in de bundeltjes, het is van mw. L.W.A. Ippel –
Breedveld.
- Tevens is er ook weer een nieuw
kerstprogramma verschenen. Dit
programma is geschreven door dhr.
P. Brandwijk. 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.

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.

BIJEENKOMSTEN
De volgende bijeenkomsten zijn bezocht:
 September 2019: een overleg met de besturen van de Hervormde Zondagsschoolbond en het Landelijk Contact Jeugdwerk van de
Christelijke Gereformeerde Kerken.
 Jubilea van Wijk en Aalburg en Zwijndrecht.
De volgende nieuwsberichten zijn verzonden:
 Brochure van de jaarvergadering van 2018 met daarin de lezing van ds. W.J. Karels over ‘Drie-eenheid’.
 Tweemaal een digitale nieuwsbrief aan alle zondagsscholen en kerkenraden.

JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

COLOFON
Voorzitter:
Ds. J. de Kok
Parkweg 10
4361 JE Westkapelle
Secretaris:
Mevr. A. van der Hoek
Sparrengaarde 11
2742 DM Waddinxveen
tel. 0182-359814
info@bvzgg.nl
Penningmeester:
Dhr. L. van der Ham
lvanderham@solcon.nl
NL95INGB0002374810 t.n.v.
Penn. Bond van
Zondagsscholen G.G.

Overige bestuursleden:
Dhr. B. W. Drost (Waddinxveen)
Dhr. M. Vos (Nunspeet)
Mevr. J. Neels-Groothedde
(Capelle a/d IJssel)
Mevr. G. van Belzen-Verrips (Leerdam)
Mevr. L. M. Beyer (Kesteren)
Materiaalbeheerder:
Dhr. J. de Pater
Roos 10
2925 XH Krimpen a/d IJssel
materiaal@bvzgg.nl
tel. 0180-524132

