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Het Bondbestuur wenst u Gods onmisbare zegen toe voor het jaar A.D. 2021 met de woorden van  
Klaagl.3 : 22 en 23:  ”Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn 
barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!” 

 

Van de voorzitter 
 
Nog een paar weken en het is al weer kerstfeest. 
Ik denk dat u  zich de zomer nog wel kunt 
herinneren.  En dan ben je zo maar weer aan het 
einde van het jaar beland.  
En wat voor een jaar!  Ik mocht daar de vorige 
nieuwsbrief al een stukje over schrijven.  
We zijn nu nog niet uit het Corona tijdperk weg! 
Maar ook kunnen we vaststellen dat we onze weg 
wel een beetje weten te vinden binnen de Corona 
wetten en regels. 
Wist u dat het bondsbestuur alle vergaderingen 
gewoon heeft gehouden?  
Via Zoom. Het zal u natuurlijk niet verbazen, maar 
het ging eigenlijk best goed.  Opvallend:  als je 
digitaal vergadert dan moet je mensen wel laten 
uitspreken!  En dat is zoals het hoort. 
Ook verenigingsavonden kunnen doorgang 
vinden.  Met wat aanpassingen, wat slepen van 
tafels en stoelen,  gaat het eigenlijk best goed. 
Daar zijn we blij mee want goede Bijbelstudie is 
een must, dat hebben we hard nodig. 
 
Zo komen we eigenlijk bij een ander onderwerp 
wat belangrijk is.  Onze geestelijke wapenrusting. 
U kunt er over lezen in Efeze 6. We lezen daar dat 
we te strijden hebben tegen overheden, 
wereldmachten en geestelijke machten. 
Misschien vraag u zich af, moeten we daartegen 
strijden? 
Ja, daar moeten we tegen strijden. Bijvoorbeeld 
als de overheid  beslissingen neemt waar we als 
samenleving mee te maken hebben. Maar die 
besluiten houden geen rekening met God. Het 
gevolg kan dan zijn dat ze in strijd zijn met Gods 
wetten.   

Wat doen we dan? Wie gaan we volgen?  
Het gaat vaak ongemerkt.  
Toch komt de overheid steeds verder van de 
wetten van God af te staan. Als we er dan tegen in 
willen gaan of de besluiten willen bestrijden dan 
heb je kennis nodig van de Bijbel. Je moet kunnen 
uitleggen wat God in zijn wet bedoeld anders sta 
je met je mond vol tanden. 
 
Dan is onze geestelijke wapenrusting van belang. 
Wat hebben we aan kennis bij ons?  
Wat doen we eraan om deze kennis te vergroten? 
Doen we de volle 100% aan Bijbelstudie?  
Hebben we dagelijks “stille tijd voor God”?   
Gaan we trouw naar de vereniging? 
 
Misschien denken we dat het toch nog wel 
meevalt. 
Denkt u dan eens aan de volgende onderwerpen. 
Winkels open op zondag, gelijke rechten voor 
iedereen, huwelijk tussen 2 mannen of 2 vrouwen, 
euthanasie, abortus, de oecumenische kerk. 
 
Het zijn allemaal onderwerpen waar we alle dagen 
mee te maken kunnen hebben. Dan kan er ook 
aan ons een mening gevraagd worden. Of we 
moeten zelfs een mening willen geven. 
Dan is kennis echt belangrijk, want met de 
opmerking: “ dat geloof ik nu eenmaal” komen we 
er niet. 
 
 
Toen mijn kinderen klein waren leerden ze een 
versje: lees je Bijbel en bid elke dag! 
Dat geld niet alleen voor kinderen maar voor alle 
mensen.  Groot en klein. 
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Schetsen 

In de vorige Nieuwsbrief is het al aangekondigd.  
“ De liturgie van Gods verbond” kunt u nu 
bestellen. Deze schets is indertijd geschreven door 
ds. G. van Rongen en nu  ‘vertaald’ naar het 
‘moderne Nederlands’. De uitgave bevat 4 
schetsen.  
In grote lijnen gaat het hierom: Wat gebeurt er in 
de kerk? Het votum, de zegengroet, de wet en de 
geloofsbelijdenis, de gebeden, de schriftlezing, 
prediking ,de dienst van de offerande, de zegen, 
de handdruk, de kerkzang en de ordes van dienst. 
Alle ‘gewone dingen?’ die we elke eredienst 
meemaken komen in vogelvlucht aan de orde.  
Daarnaast wordt er verwezen naar 
voorstudiemateriaal ter verdieping van de 
onderwerpen. 
 
De schets “Kerk en leer in Nederland” is ook 
klaar. Dit is een boekje voor de 12+ verenigingen. 
Het bestaat ut 7 schetsen over o.a. de kerk en 
ambtsdragers. Verder worden er 3 andere 
kerkgenootschappen (PKN, CGK, Geref. Gem.)  in 
het kort besproken. 
Deze schets is door zr. M. Groenendijk ontwikkeld. 
  
Kijkt u eens rustig rond op de website 
www.bijbelstudiebonddgk.nl   
U vindt hier het actuele aanbod van schetsen. Met  
schetsen in de uitverkoop. Voor een prikkie ( € 1,-) 
zijn sommigen te bestellen.  
En u vindt er de digitale schetsenwinkel. Die wordt 
steeds beter gevuld! En natuurlijk met de speciale 
“tab” voor de jeugd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algemene Leden Vergadering (ALV) 
Op zaterdag 20 maart zal D.V. de 
ledenvergadering gehouden worden. Zoals het nu 
lijkt zal deze plaats vinden in de kerk te Dalfsen. 
De agenda zal u tijdig toegestuurd worden.  
 
N.a.v. de inventarisatie van vorig jaar over de 
invulling van de ALV willen we met elkaar 
doorspreken over vergadervormen.  
Uit de notulen van de bestuursvergadering: “Er 
wordt aangegeven dat de opkomst van de jongere 
leden op de verenigingen beter kan. Ze laten het 
nogal eens afweten. Of zijn ook zelfs geen lid. Zo’n 
10 jaar geleden, na de kerkkeus was iedereen erg 
enthousiast en actief. Dat is nu aanmerkelijk 
minder. Een zorg. Mogelijk is de traditionele 
methode van vergaderen daar debet aan. We 
kiezen er daarom voor het in de ALV over 
vergadervormen te hebben. 
Hoe we dat dan in coronatijd daadwerkelijk doen 
ligt nog open. Groepjes mogelijk of niet…” 
Corona hè. 
Stuur daarom deze keer één afgevaardigde van 
uw vereniging naar de ALV. Mogelijk is het 
handig dat het ook een bestuurslid is. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Belangrijke data voor de agenda, D.V. ! Natuurlijk. 
20 maart 2021: Algemene Leden Vergadering 
17 april 2021: Bondsdag met als onderwerp 

“Een kerkorde: is dat nou echt nodig?” Spreker: ds. M. Dijkstra. 
In de NGK te Heerenveen. Of…misschien op een andere manier….?? 

 

NIET VERGETEN 
Contributie voor dit jaar 2020 kan nog overgemaakt worden op rek.nr.: 
 NL 49 INGB 0003 85 71 19 te weten € 6,00 per verenigingslid of voor 
de jeugd € 1,00 per verenigingslid onder vermelding van naam 
vereniging, plaats en aantal leden.                                    NIET VERGETEN 

 JONGERENVERENIGINGEN 
Het Bondsbestuur wil een bijeenkomst beleggen 
met  de besturen van de jongerenverenigingen 
om met elkaar door te spreken hoe het 
verenigingswerk te verbeteren en over de taak 
van het bestuur daarin. Jullie hebben daar een 
mail over gehad. Als je nog niet hebt gereageerd 

dan kan dat nog vóór 20 dec. a.s.! 
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