
Van de voorzitter 

Broeders en zusters, hierbij de nieuwsbrief!  
 
Er is weer veel te melden.  
Tijdens de algemene leden vergadering zijn er 
nieuwe bestuursleden verkozen, zoals u kan lezen 
in het korte verslag. Daaronder bevinden zich twee 
nieuwe bestuursleden die zich in willen zetten voor 
het Bondswerk. 
 
We willen  br. J. Houweling bedanken voor de 8 
voorgaande jaren waarin hij de taak van voorzitter 
met veel enthousiasme heeft uitgevoerd. De Here 
heeft hem kracht gegeven om samen met de 
andere bestuurders het bondswerk op te bouwen 
en uit te breiden. Wat heeft hij veel mogen 
betekenen. 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2019.  
Wat kunt u het komende jaar  van ons verwachten? 
De ontwikkeling van nieuwe schetsen is in volle gang. 
Nieuwe schetsen die straks in gedrukte vorm en digitaal 
verkrijgbaar zijn! 
Ook willen we de website verder ontwikkelen en blijft 
onze aandacht uitgaan naar de jeugdverenigingen 16+. 
 
Mocht U zelf nog suggesties, vragen of opmerkingen 
hebben of heeft u voorstudiemateriaal nodig?  
Dan horen we dat graag!  
 
Namens het bestuur, Pieter Nanninga (voorzitter) 

 
ALV 16 maart 
 
Op 16 maart vond de algemene ledenvergadering plaats 
in Hasselt. Hier volgt een kort verslag: 
 
Er wordt uitleg gegeven over de ontwikkeling van 
nieuwe schetsen of wel de hertaling van oude schetsen. 
Het gaat o.a. om Genesis en Openbaringen en een 
boekje over Liturgie. 
Verder worden er jeugdschetsen ontwikkeld 
voor 12- 16 jarigen aan de hand van ‘Rechte Sporen’ 
 
 

 
 
Ook worden er schetsen geschreven voor de 16+ jeugd 
over Ezra/ Nehemia/Haggai en Efeziërs. 
 
Wat de financiën betreft gaat het goed. En wel zo goed dat 
de contributie verlaagd kan worden van 7 Euro naar 6 Euro 
per verenigingslid. Die verlaging zit er voor de jongeren niet 

in: dat blijft 1 Euro per verenigingslid. 😉 
 
Wel nog een verzoek van de penningmeester: Graag bij 
betaling het volgende vermelden: De naam van de 
vereniging, het jaar waarover de betaling gaat, het aantal 
leden dat de vereniging heeft en de plaatsnaam. Vanaf de 
ledenvergadering in maart kan er betaald gaan worden. 
 
Een niet onbelangrijk onderdeel van deze vergadering was 
de bestuursverkiezing. Na 8 jaren met br. J. Houweling als 
voorzitter komt de hamer nu in handen van  
br. P. Nanninga.  
Br. De Ruig wordt herkozen als penningmeester en zr. 
Steenbergen als secretaresse.  
Br. Houweling en zr. Weening worden bedankt voor het 
vele werk wat ze voor de Bijbelstudiebond hebben gedaan. 
De één wat langer dan de ander. Moge hun werk tot zegen 
zijn tot geloofsopbouw van ons allemaal.  
En, tot slot, genieten we altijd weer van de heerlijke soep 
die er dan na zo’n uurtje samenzijn voor iedereen klaar 
staat. 

 

Bondsdag 13 april 2019 

Spreker: ds. C. Koster 

Onderwerp: ‘Veilig in de kerk?’ 
Kerkgebouw De Hoeksteen 

Scheldelaan 141 Zwolle 

 

10.00u- 15.30u (vanaf 9.30u is de kerk open) 

Crèche aanwezig 

Voorstudie: J.J. Arnold “Als de kerk kerk is” 

Hoofdstuk 4 

 



 

 

 

 

Goed Begin 2019  

Verslag met dank aan: Henriette Dijkman 
 
Het was een geslaagde dag Goed Begin 2019! 
Berend Schaak en Harke Dijkman hebben de 
dag georganiseerd en dit vonden ze leuk  
om te doen. Via facebook en via de dgkj-site is 
de jeugd uitgenodigd. In eerste instantie 
kwamen er weinig aanmeldingen, maar op het 
laatste moment, meldde iedereen zich aan en 
kwamen we op een totaal van ongeveer 45 
man. Het thema was 'Levende leden van de 
gemeente zijn'. De jeugd werd in twee 
groepen verdeeld. De dominees lazen in beide 
groepen hun inleiding voor en gingen dan over 
tot de bespreking. Dominee Sneep legde dit 
onderwerp uit a.d.h.v. 1 Korinthiërs 12. We 
bespraken vragen in de groep. Dominee 
Koster hield een inleiding over de veilige en 
heilige kerk. Wat is het belangrijkste? En hoe  
 

 
denk jij hierover? De manier waarop de 
dominees dit deden vond ik erg goed. Het was 
duidelijk en het waren twee totaal 
verschillende invalshoeken op het thema. 
Daarna hadden we pauze met soep en 
broodjes. Een goede gelegenheid om bij te 
kletsen met de jeugd. Het was een 
interessante, leuke en leerzame middag! En 
inderdaad, erg fijn om te horen dat de 
dominees dit volgend jaar wel weer willen 
doen!  

 

www.bijbelstudiebonddgk.nl  
 

 

Schetsen en E- schetsen 

Bekijkt u en bekijk jij de website van de Bijbelstudiebond 
wel eens? De website is volop in ontwikkeling! 
Sinds kort is het mogelijk om via de website schetsen te 
bestellen. Er zijn 2 schetsen digitaal te downloaden via 
de webshop. Het gaat om de schetsen: 

 Kerk blijven van br. T.L. Bruinius    
 Kerkgeschiedenis in vogelvlucht van  

J. Hoogland. 
 

Hoe werkt het bestellen van een E-schets? 
Op de bondsdag krijgt u hierover meer informatie. 

Houdt u bij het samenstellen van het rooster voor het 
volgende seizoen rekening met de beschikbare 
boeken en schetsen bij de Bijbelstudiebond?  
  
 
Verkrijgbaar op de Bondsdag: 
 
4 boekjes (herdrukken) van de gehele catechismus 
geschreven door Ds. C. Bijl.   
Een mooi belijdenis geschenk! 
 
 ‘De HEERE is vrede’ geschreven door dominee Koster 
Tien preken over Richteren 6 t/m 8  
(De geschiedenis van Gideon) 

Handvatten jeugdvereniging 16+ 
 

Hoe zorg je met elkaar voor een goede bespreking 

op vereniging? Hoe maak je eigenlijk een 

inleiding? En voorstudie; hoe geef je dat vorm? 

Vragen waarmee je vaak te maken hebt op de 

jeugdvereniging. 

 

De Bijbelstudiebond heeft een les ontwikkeld 

waarin deze vragen aan de orde komen. 

Het doel van deze interactieve les is om 

handvatten te geven voor het verenigingswerk. 

 

Nieuwsgierig?  
En zou je de les met jouw vereniging eens 
willen volgen? Neem gerust contact met ons 
op! 

 

http://www.bijbelstudiebonddgk.nl/
http://www.bijbelstudiebonddgk.nl/

