
 

 

 

 

 

 

BOND VAN ZONDAGSSCHOLEN 
GEREFORMEERDE GEMEENTEN 

secretariaat: 
mevr. A. van der Hoek 
Sparrengaarde 11 
2742 DM Waddinxveen 
info@bvzgg.nl 

 
Waddinxveen, augustus 2017 
 
 
Aan de besturen van de plaatselijke zondagsscholen, leidinggevenden van zondagsscholen, 
bestuursleden van andere (zondagsschool)bonden, 
 
L.S.,  
 
Hierbij nodigt het bestuur van de Bond van Zondagsscholen van de Gereformeerde Gemeenten u 
uit tot het bijwonen van de 47e jaarvergadering, welke gehouden zal worden: 
 
 

D.V. zaterdag 2 september 2017 
in het kerkgebouw van de Ger. Gemeente te Krimpen a/d IJssel 

Aanvang: 9.30 uur 
 

Onderwerp: Verschil mag er zijn, 
omgaan met kinderen met gedragsproblemen op de zondagsschool 

Spreker: Mw. W. van Hell-Van Dijke 
 
De koffie staat klaar vanaf 9.00. Tevens is het mogelijk om (belonings)materiaal te bekijken en te 
bestellen. Dit kan voor de vergadering, in de pauze, of na afloop van de vergadering. Als u uw 
materialen voor het nieuwe jaar wilt meenemen op de jaarvergadering, verzoeken wij u om de 
bestelling minimaal een week van te voren door te geven aan de magazijnbeheerder. 
 
De lezing zal gaan over het omgaan met kinderen met gedragsproblemen op de zondagsschool.  
Uw zondagsschoolgroep bestaat uit allemaal verschillende kinderen. Dit verschil mag er zijn. Alle 
kinderen zijn kinderen van de gemeente en daarom welkom op de zondagsschool. Ook die 
kinderen die gedragsproblemen vertonen. Maar voor u, als leidinggevende, is dit soms een hele 
opgave. Hoe moet u hier mee omgaan? Mw. W. (Inge) van Hell-van Dijke, consulent bij Helpende 
Handen, heeft door ervaring veel kennis van dit onderwerp. Zij zal ingaan op de problemen die er 
op de zondagsschool kunnen ontstaan, maar ze hoopt u ook praktische tips te geven.  
We hopen dat u zo toegerust wordt om uw taak in het nieuwe seizoen weer op te pakken. Na de 
pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen. 
 
De leiding berust bij de voorzitter ds. A. Schot. De vergadering eindigt om ongeveer 12.15 uur. 
 
Wij hopen ook dit jaar weer veel mensen te ontmoeten. Het is onze wens dat we met elkaar een 
goede en gezegende vergadering hebben. 
 
Namens het bestuur, 
 
 
A. van der Hoek, secretaris 


