1001 Roosters jaar 2014/2015
op A6 formaat zonder
verwerking

Roosters,
Werkboekjes,
Herinneringsplaten enz.

Zowel in Statenvertaling als in Herziene Statenvertaling verkrijgbaar.
S.V.P. Bij bestellen duidelijk aangeven
welke vertaling gewenst is.
Onderbouw (groep 1 en 2) per jaar
Middenbouw (groep 3 en 4) per jaar
Middenbouw (groep 5 en 6) per jaar
Bovenbouw (groep 7 en 8) per jaar

Per stuk
€ 1,65

1002 Roosters jaar 2014/2015 op
A5 formaat met verwerking

Zowel in Statenvertaling als in Herziene
Statenvertaling verkrijgbaar.
S.V.P. Bij bestellen duidelijk aangeven
welke vertaling gewenst is.
Onderbouw (groep 1 en 2) per halfjaar
Middenbouw (groep 3 en 4) per halfjaar
Middenbouw (groep 5 en 6) per halfjaar
Bovenbouw (groep 7 en 8) per halfjaar

Per stuk
€ 1,95

			

1003 Herinneringsplaten

1. Opengeslagen

Bijbel en kaars zonder tekst.
Ook op A4 formaat
2. H
 erinneringsplaat in twee kleuren met tekst
“Ik ben het Licht der wereld” Ook op A4 formaat
3. G
 etuigschrift in twee kleuren met tekst
“Ik zal u onderwijzen en u leren… (Psalm 32:8)
4. H
 erinneringsplaat (Elia gevoed door de raven)

e 1,00
e 0,90
e 2,00
e 1,50

1004 Wervingsfolder
“Kom jij ook naar
de Zondagsschool”

e 0,15

1005 Enveloppen

Achterzijde van karton
voor getuigschriften etc. e 0,65
1006 Presentielijsten

e 1,15

1007 Inlegvellen
algemeen

Pakje met inlegvelletjes
voor boeken en Bijbels.
Pakje à 50 stuks

€ 4,50

2004 Bijbelland in
beeld I en II

Twee series schitterende
platen met afbeeldingen
uit het land van de Bijbel.
Complete set met ± 11
platen op een formaat van
278 x 405 mm. Bij bestelling aangeven of u deel I of
deel II wenst.

Plaatjes en
albums etc.

2001 Door de Jordaan

Dit is een album met plaatjes speciaal bestemd voor de Onderbouw. Uitgegeven door onze Zondagsscholenbond.
Het album kan zelfstandig gebruikt worden.
Het album is alleen compleet met plaatjes te leveren.

€ 18,50

2005 De Gezalfde Koning

Dit is een album met plaatjes speciaal bestemd voor de Middenbouw. Uitgegeven door onze Zondagsscholenbond. Het
album kan zelfstandig gebruikt worden.
Het album is alleen compleet met plaatjes te leveren.

€ 4,75

2002 Op reis naar Jeruzalem

Dit is een album met plaatjes speciaal bestemd voor de Middenbouw. Uitgegeven door onze Zondagsscholenbond. Het
album kan zelfstandig gebruikt worden.
Het album is alleen compleet met plaatjes te leveren.

€ 4,75

€ 4,75

2006 Op de akker

Dit is een album met plaatjes speciaal bestemd voor de
Onderbouw. Uitgegeven door onze Zondagsscholenbond. Het
album kan zelfstandig gebruikt worden.
Het album is alleen compleet met plaatjes te leveren.

€ 4,75

2008 Van Wijk serie
2027 Uit Egypte geroepen

Dit is een album met plaatjes speciaal bestemd voor de Middenbouw. Uitgegeven door onze Zondagsscholenbond. Het
album kan zelfstandig gebruikt worden.
Het album is alleen compleet met plaatjes te leveren.

€ 4,75

25 verschillende plaatjes
in kleur met bijbehorend
album
1. Album		
€ 1,25
2. Plaatjes per vel € 1,25

Compleet

€ 2,25

2009 Mijn eigen boek 1

2028 Eén ding is nodig

Dit is een album met plaatjes speciaal bestemd voor de Onderbouw. Uitgegeven door onze Zondagsscholenbond.
Het album kan zelfstandig gebruikt worden.
Het album is alleen compleet met plaatjes te leveren.

€ 4,75

23 verschillende plaatjes in
kleur
1. Prijs per vel
€ 1,25
2. B
 ijbehorend
album, met
omschrijving
naast de plaatjes
en vragen, die de
kinderen zelf
kunnen invullen. € 1,25

Compleet

€ 2,25

2010 Mijn eigen boek 2

2029 De Kamerling gedoopt

Dit is een album met plaatjes speciaal bestemd voor de Middenbouw. Uitgegeven door onze Zondagsscholenbond.
Het album kan zelfstandig gebruikt worden.
Het album is alleen compleet met plaatjes te leveren.

€ 4,75

23 verschillende plaatjes in
kleur
1. Prijs per vel
€ 1,25
2. B
 ijbehorend
album, met
omschrijving
naast de plaatjes
en vragen, die de
kinderen zelf
kunnen invullen. € 1,25

Compleet

€ 2,25

2011 Mijn eigen boek 3
23 verschillende plaatjes in
kleur
1. Prijs per vel
€ 1,25
2. B
 ijbehorend
album, met
omschrijving
naast de plaatjes
en vragen, die de
kinderen zelf
kunnen invullen. € 1,25

2014 Platen uit de Bijbel

Boekje met plaatjes bij bijbelse
verhalen.
1. Album		
2. Plaatjes

€ 1,25
€ 1,25

Compleet

Compleet

€ 2,25

€ 2,25

2012 GBS –serie

40 plaatjes in kleur
8 verschillende series.
- serie 0 vanaf de
Schepping tot de list
van de Gibeonieten
Tijdelijk uitverkocht
- serie 1 Richteren,
Koningen en
Profeten Tijdelijk
uitverkocht
- s erie 2 Nieuwe Testament 1
- serie 3 Nieuwe Testament 2
- serie A Wonen, werken en eredienst van Israël
- serie B Bloemen en planten in de Bijbel
- serie C Dieren in de Bijbel
- serie D Voorwerpen in de Bijbel
*Bijbehorend album (hiervan zijn er ook 8)
met uitgebreide omschrijving naast de
plaatjes
1. Prijs per mapje € 2,50
2. Album		
€ 2,50

2015 Bijbels werkboekje
voor kinderen
1. Naar het beloofde land

Compleet

€ 5,00

€ 2,95

Dam serie

Eenvoudige uitvoering en samenvatting van de bovengenoemde
GBS-serie.
Er zijn twaalf deeltjes waarin tekst
en plaatjes samen zijn opgenomen.
1. ’ t Wacht al op U
(Dieren in de Bijbel)
2. Jozef
3. De Tabernakel
4. Ons dagelijks brood
5. Mozes de knecht des Heeren
6. David de man naar Gods hart
7a. Paulus deel I
7b. Paulus deel II
8. Een Licht zo groot, zo schoon
9. De Heer’ is waarlijk opgestaan
10. En sierlijk pronkt.
11. Het leven van Abraham
12. Rondom Pinksteren
13. Wonderen van de Heere Jezus
Per stuk
14. Gelijkenissen van de Heere Jezus deel I
€
2,00
15. Gelijkenissen van de Heere Jezus deel II

2016 De Tweeling

Dit in eigen beheer uitgegeven boekje is uitstekend
geschikt om zelf te lezen of
voor te lezen en dus gericht
op de leeftijd tot en met 9
jaar.
De Tweeling is een verzameling van korte verhalen en
prachtig geïllustreerd. Het
nieuwe boekje is volledig in
kleur uitgevoerd.

€ 2,95

2019 De molenaartjes

Het boekje bevat een aantal
losse verhalen die al eerder
verschenen zijn in ‘Kind en
Evangelie’, het christelijke
kinderblad, uitgegeven door
de Hervormde Zondagsscholenbond op GG te Nijkerk.

€ 3,45

3015 Platen van
uitgeverij De Banier

Mooie gekleurde plaat.
Diverse Bijbelse afbeeldingen
20 verschillende platen.
Formaat 16,5 x 24,5 cm
Prijs per plaat

Beloningsmaterialen

€ 0,60

3014 Platen uit Oude Testament en Nieuwe Testament

-± 24 verschillende platen. Prachtig gekleurd in de afmeting 22 x 15 cm.
- Noach’s offer na de zondvloed
- Abraham offert Izak
- Eliëzer en Rebekka
- Jakob bij Bethel
- Jakob ontmoet Ezau aan de Jabbok
- Jozef door zijn broers verkocht
- Mozes in het biezen kistje
- Mozes bij de brandende braambos
- Water uit de rots
- De koperen slang
- Mozes op de berg Nebo

- Naomi en Ruth
- Samuëls roeping
- David verkozen
- Aan de rivieren van Babylon
- Daniël in de leeuwenkuil
- Paulus voor Felix
- Paulus in de gevangenis
- De Stokbewaarder
- Paulus gestenigd
Prijs per plaat (ook als serie te leveren)

€ 0,60

3018 Platen
(eigen uitgave)

Gedrukt op stevig crèmekleurig papier. Versierd met rand.
Om in te lijsten.
5 Thema’s.
A4 formaat.
- Het Gebed des Heeren
- De Geloofsbelijdenis
- De Zaligsprekingen
- Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus
- De Wet des Heeren

3023 Posters op A5 formaat
zonder tekst

Uitgevoerd in glanzend karton.
Diverse afbeeldingen zoals: dieren en
Ot en Sien

3024 Dierenposters op A5 formaat met tekst
Uitgevoerd in glanzend karton.
Diverse afbeeldingen

€ 1,15

Per plaat
€ 1,10

3020 Dierenposters
met tekst

Prachtige platen. Diverse
verschillende afbeeldingen.
Formaat ± A4
Prijs per plaat
2 1,30

3021 Posters op A4
formaat zonder tekst

Uitgevoerd in glanzend
karton.
Diverse afbeeldingen zoals:
paarden, honden, poezen,
dolfijnen, boerderijdieren,
auto’s etc.
Prijs per plaat
2 1,15

3045 Kaarten

Alle kaarten zijn in briefkaart formaat
- Kinderkaarten met tekst (honden, poezen,
paarden, boerderijdieren etc)
- Kinderkaarten zonder tekst (honden,
poezen, paarden, boerderijdieren etc)

Per stuk
€ 0,55

3046 Bladwijzers

- B
 ladwijzers met bloemen,
landschappen etc. met tekst.
- Bladwijzers met boerderijdieren,
wilde dieren etc. zonder tekst
- Bladwijzers met dieren met tekst.
- Bladwijzers met de Bijbelboeken

2 0,15
2 0,15
2 0,25
2 0,25

3022 Dierenkaartjes (zonder tekst)
Gesorteerd in pakje van 100 stuks.
Honden, poezen, paarden enz.
Prijs per pakje

€ 7,25

3047 Stammetjes

Kleine stickertjes, die gebruikt
worden als beloning om
bijvoorbeeld in het rooster te
plakken. Pakjes van ± 1000
plaatjes

3025 Kleine plaatjes
met Bijbelse voorstellingen

Afmeting 7 x 5 cm. 25 plaa
tjes per vel. 3 verschillende
vellen.

€ 0,60

Dieren, rebussen,
vervoermiddelen etc.

Prijs per pakje. Gesorteerd,
dus meerder onderwerpen,
is mogelijk
2 8,00
Ook los verkrijgbaar,
prijs per vel
2 0,40
Gesorteerd:
20 vel in een pakje

4051 Poster Brede en Smalle weg

2 11,00

4052 Uitleg van de poster
Brede en Smalle weg

2 14,75

Studiematerialen

4033 Leid mij in Uw
waarheid

De Heidelbergse Catechismus aan kinderen
uitgelegd door H. van Dam

4029.1 Atlassen

- Studieatlas bij de Bijbel (Geheel vernieuwd)
Door dr. Tim Dowley
- De tempel van Salomo Door dr. Tim Dowley
- Kennismaking met het Oude Testament
Door Mary J. Evans
- Bijbelse feiten en cijfers Door dr. Tim Dowley
- De Tabernakel (inclusief fraaie bouwplaat)
Door Peter Pohle en Tim Dowley
- Van Abraham tot Paulus
- Atlas van de Tabernakel
- Kennismaking met het Nieuwe Testament
- Het leven van Jezus
- De apostel Paulus

€ 14,90

2 5,95
2 9,95
2 6,95 nu 2 2,50
2 6,50 nu 2 2,50
2 12,50 nu 2 3,50
2 5,95 nu 2 2,50
2 5,99 nu 2 2,50
2 6,50 nu 2 2,50
2 7,50 nu 2 2,50
2 7,95 nu 2 3,50

AKTIE!!
4029.2 Atlassen

4034 Bijbelse landkaarten

Afmeting 94 x 65 cm
5 onderwerpen inclusief kopieerbladen.
Uitstekend geschikt om te gebruiken bij de Bijbelvertelling.
- In de tijd van de aartsvaders
- Israël in de tijd Jezus Christus
- De uittocht uit Egypte
- De zendingsreizen van Paulus
- Israël in de tijd van de koningen
Prijs per set

- Atlas van de Tabernakel Door dr. Tim Dowley
- De tempel van Salomo Door dr. Tim Dowley
- Kennismaking met het Nieuwe Testament
Door Steven Motyer
- Bijbelse feiten en cijfers Door dr. Tim Dowley
Alleen deze 4 delen tezamen voor de netto prijs van

€ 14,00

€ 72,50

4038 Het Gulden boekje
Bijbels handboekje met
namen en feiten.
Door G.W. van Leeuwen-van
Haaften

4035 Huis van Go(u)d

De uitleg van de tabernakel

€ 1,60

€ 2,90

4036 Uitleg van de
Berijmde Psalmen

Hierin worden de moeilijke
woorden uit de berijmde
psalmen behandeld, voorafgegaan door een korte
inhoud van de psalm.
Nieuwe uitgave

4039 Bidden en danken

€ 16,90

€ 9,90

4037 Leer mij Uw Wet
De tien geboden aan
kinderen uitgelegd

€ 6,90

Het Onze Vader uitgelegd
aan kinderen door
Erna Koemans-Fase

4054 De zondagsschool belangrijker dan
ooit

Visiedocument op functioneren van de zondagsschool
anno 2012

€ 2,00

053 Van kinds af
geleerd…

Toerustingsbundel voor
zondagsschoolleiding.
Verschenen ter gelegenheid
van het afscheid van ds. M.B.
van den Akker als voorzitter
en bestuurslid van de
Hervormde Zondagsscholenbond

€ 3,50

5039 Bijbels puzzelboek
voor het gezin

Puzzelen,
kleuren en
knutselen

Er zijn 8 verschillende delen.
Deze zijn uitsluitend als complete set te bestellen
Ieder deel behandelt een
paar Bijbelboeken. Bijzonder
leerzaam.
Door G.W. van Leeuwen van
Haaften
1. Abraham, Izak, Jakob, Jozef
2. Richteren, Koningen, Profeten
3. Psalmen, Spreuken, Prediker
Hooglied
4. Mattheüs, Markus, Lukas,
Johannes
5. Adam, Noach, Mozes, Jozua
6. R
 uth, Esther, Job
7. E
 zra, Nehemia, Daniël, Jona
8. H
 andelingen, Brieven, Openbaring

Compleet
€ 14,55

042 Voor elk wat wils

Door G.W. van Leeuwen-van
Haaften
100 puzzels voor het hele
gezin. Diverse onderwerpen over Kerkgeschiedenis,
vaderlandse geschiedenis,
aardrijkskunde etc.
1 deel

5040 Verrijk je
Bijbelkennis

Door G.W. van Leeuwenvan Haaften
2 delen. Prijs per deel

€ 3,90

€ 4,90

5041 Woordzoekers
Bijbelse namen

Door G.W. van Leeuwen-van
Haaften
Bevat 25 woordzoekers. De
moeilijkheidsgraad varieert,
dit wordt aangegeven d.m.v.
sterren. Hierdoor uitstekend
geschikt voor het hele gezin.
2 delen. Prijs per deel

€ 3,90

5044 Diverse
kleurplaten

Formaat A4
Zie bouw- en kleurplatenboekjes
Prijs per plaat

€ 0,40

5049 GBS puzzels

Verschillende soorten. 40
stukjes. Formaat 14,5 x 21 cm
Bijzonder mooi!
Geschikt voor jongere kinderen!
- De tabernakel
- Ruth op de akker
- Gideon blaast de bazuin
- De torenbouw van Babel
- De Hogepriester
- Achab en Elia
- De olijvenpers
- Bij de waterput
- Jona’s vlucht
- Jacob bij de bron

5045 Gekleurde
bouwplaten

Formaat ± A3
Afbeeldingen:
- Tabernakel
- Synagoge
- Tent van de Aartsvaders
- Huis met binnenplaats
- Oosters huis.
Prijs per plaat

Per puzzel

Per plaat

€ 2,50

€ 1,50

5053 Bouwplaat
De Tabernakel

Gedetailleerde bouwplaat
in kleur van de Tabernakel.
Deze plaat is na jaren van
afwezigheid opnieuw in de
collectie opgenomen.
Op A3 formaat.
Bestaat uit 3 vellen.

€ 2,65

5052 Bouwplaat Tempel
van Salomo
Gedetailleerde bouwplaat
in kleur van de Tempel van
Salomo. Vellen zijn
op A3 formaat. Bestaat uit
4 vellen. Geschikt voor de
hogere groepen

€ 2,65

7063 Herziene Statenvertaling (HSV) Basis
editie,

Bijbels en
dagboeken

Bijbel in HSV, Psalmen + 14
Gezangen in berijming 1773,
Formulieren, Heidelbergse
Catechismus. In Zwarte
kunstleren band.
Formaat 10,5 x 15,5 cm.
Ritmische zetting

€ 40,00

7072 Zendingsverhalen

7061 Micro Bijbel

Psalmen, 12 Gezangen,
Formulieren, Heidelbergse
Catechismus. In zwarte
kunstleren band.
Formaat 7,5 x 11,5 cm
Niet-Ritmische zetting

€ 31,00

7062 Micro Bijbel

Psalmen, 12 Gezangen,
Formulieren, Heidelbergse
Catechismus. In zwarte
kunstleren band.
Formaat 7,5 x 11,5 cm
Ritmische zetting

€ 31,00

9 verschillende boekjes met
zendingsverhalen door
mevr. Van Donkersgoed-Hoek.
- Een afrikaans jongentje
- De kleine herder
- Het moeilijke plan
- Het venster in de hemel
- Roberto
- Van een meisje en haar
hondje
- Mbwake Schoenpoetsertje
en…?
- De lange reis die toch nog
goed afliep

Per deel

€ 1,50

Dagboeken
De keuze aan dagboeken is enorm. Er
komen steeds weer nieuwe titels bij, en
er verdwijnen ook titels. Wij hebben hier
opgenomen die dagboeken die bij ons
het meest gevraagd worden. Uiteraard
kunt u ook andere titels bestellen.

7080.1 Leven voor Hem

Door ds. Joppe e.a. Dit
dagboek is bestemd voor de
leeftijd 12+ en is een uitgave
van Den Hertog uitgeverij in
samenwerking met de Bond
van Hervormde Zondagsscholen.

€ 12,90

7080.2 Zingen voor Hem
Door ds. Joppe e.a. Dit
dagboek is bestemd voor de
leeftijd 8+ en is een uitgave
van Den Hertog uitgeverij in
samenwerking met de
Bond van Hervormde Zondagsscholen.

€ 12,90

7080.3 Geloven in Hem

Door ds. Joppe e.a.
Dit dagboek is bestemd voor
de leeftijd 10+ en is een
uitgave van Den Hertog uitgeverij in samenwerking met
de Bond van Hervormde
Zondagsscholen.

€ 12,90

7080.4 Wandelen
met Hem

Door ds. Joppe e.a.
Dit dagboek is bestemd
voor de leeftijd 6+ en is een
uitgave van Den Hertog
uitgeverij in samenwerking
met de Bond van Hervormde
Zondagsscholen.

€ 12,90

9081 Hervormingsboekje en plaat

Hervormingsdag en Chr.
Feestdagen

HET LUTHERLIED
1. Een vaste burg is onze God,
een toevlucht voor de zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet Zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

Ter gelegenheid van Hervormingsdag wordt ieder
jaar door ons een boekje
uitgegeven voor de oudere
kinderen, terwijl voor de jongere kinderen een kleurplaat
besteld kan worden. Verschillende personen uit de tijd van
de Hervorming zijn reeds in
de boekjes behandeld zoals
Zwingli, Luther, Bunyan etc.
Voor Hervormingsdag 2014
zal er een boekje over Jan de
Bakker verschijnen.
Heel leerzaam voor de kinderen (en ook voor ouders).
Er zijn ook nog oudere titels op aanvraag
verkrijgbaar. Voor oudere platen: Zie bouw- en
kleurplatenboekjes. Kleurplaat € 0,40

€ 1,85

9085 Lutherlied

Nieuwe uitgave
Omdat het Lutherlied “Een
vaste burg is onze God” in
bijna geen enkel bijbeltje is
opgenomen hebben wij alle
vier coupletten van dit lied als
inlegvel in mooie druk en in
handzame afmetingen laten
vervaardigen. Zo kan het in
het Bijbeltje gelegd worden
en is het altijd bij de hand.
Formaat gevouwen
6,5 x 10,5 cm.

€ 0,50

Kerstfeest is traditioneel een feest waar
door de zondagsscholen veel aandacht
aan wordt geschonken. Wij hebben diverse
materialen voor de Kerstfeestviering.

9087 Papieren
draagtassen

9086 Plastic zakken

Opdruk “Gezegend Kerstfeest van
de Zondagsschool”.
Per 25 stuks

Kerstfeest

€ 2,65

€ 0,90

9089 Kleurplaat

Diverse voorstellingen.
Formaat A4
Zie betreffende boekjes

9088 Bouwplaten

Om eerst zelf te kleuren en daarna in elkaar
te zetten 11 verschillende soorten. formaat
van de plaat 47 x 32 cm
Zie betreffende boekjes

€ 0,80

€ 0,40

Pasen
9091 Bouwplaat

Om eerst zelf te kleuren en daarna te bouwen.
Formaat 47 x 32 cm. Zie betreffende boekjes
Prijs per plaat		
€ 0,80

9093 Kleurplaten

Afbeeldingen Zie betreffende boekjes
Prijs per plaat		
€ 0,40

9090 Inlegvellen voor
kerstboeken
A6 formaat. Per 50 stuks

€ 4,75

Pinksteren
9091 Bouwplaat

Om eerst zelf te kleuren en daarna te bouwen.
Formaat 47 x 32 cm. Zie betreffende boekjes
Prijs per plaat		
€ 0,80

9093 Kleurplaten

Afbeeldingen Zie betreffende boekjes
Prijs per plaat		
€ 0,40

Nieuwe
materialen

Bijbelse boekjes

Bijbelse boekjes met puzzels en kleurplaten
Diverse Bijbelse boekjes rondom personen,
geschiedenissen met een korte samenvatting
van het verhaal en diverse platen die bij het
verhaal passen. We hebben boekjes over De
wijzen uit het oosten, David, de Schepping,
De verloren zoon, en Noach
Minimale afname 5 stuks

Bijbelse boekjes

Diverse Bijbelse boekjes rondom personen,
geschiedenissen met een korte samenvatting van het verhaal en diverse platen die
bij het verhaal passen. We hebben boekjes
over David, Salomo, Samuel, Esther, Ruth,
Rachab, Noach, Paulus e.d.
Minimale afname 5 stuks

€ 1,40

Bijbelse poster

Bijbelse posters op formaat A4 Bijbelse
tekeningen op stevig papier. We hebben o.a.
een selectie uit het oude testament en nieuwe
testament.

€ 2,95

€ 3,60

Bijbels platenspel

Bijbels platen spel van
Kind tot kind formaat A3
en A4 Een serie Bijbelse
platen die u op vergelijkbare wijze als het dominospel kunt gebruiken.
Tijdens het spel stelt u
vragen over de tekeningen
en vraagt naar de betekenis e.d.
A4 formaat p/st € 7,45
A3 formaat p/st € 14,95

Bijbelse tekeningen

passend bij het rooster van onze zondagsscholenbond gebundeld in één boekje
Middenbouw
Middenbouw deel 2a
Onderbouw
Onderbouw deel 2a

€ 14,95
€ 29,95
€ 24,95
€ 39,95

Bladwijzers

Ook zijn er nieuwe bladwijzers ontwikkeld die passen
bij deze materiaallijn.
Minimale afname 20 stuks

Nieuw materiaal om kinderen uit te
nodigen voor de zondagsschool

Ook hebben we gekeken naar materiaal om
kinderen te werven voor de zondagsschool.
We hebben verschillende nieuwe boekjes
ontwikkeld, met uitnodigingskaarten, en wervende posters. Minimale afname 5 stuks.
Uitnodigingsposter à 0,50
Uitnodigingskaart à 0,25

€ 0,25

Speciaal voor Kerstfeest

Rooster boekje

Kerstfeestboekje de Wijzen uit het Oosten
(A5, full colour, stevig papier) Met één pagina
uitleg over het verhaal van de wijzen uit
het oosten. Verder kleurplaten, doolhof en
woordpuzzel
Minimale afname 5 stuks

€ 1,70

Deze boekjes volgen het
zondagsschoolrooster van dit
jaar. En bevatten per zondag
een samenvatting van het
Bijbelverhaal en vier bij dit
verhaal passende tekeningen.
Minimale afname 5 stuks

€ 1,95

Andere
mogelijkheden
Bestellen in de winkel van Den Hertog

0507 Onze Hervormde
Zondagsschool

Uitgeverij/Boekhandel Den Hertog heeft
naast de website ook boekwinkels in Houten, Oud-Beijerland en Middelburg, ook
in deze winkels kunt u uw zondagsschoolmaterialen bestellen, geef wel aan dat de
factuur verzonden dient te worden naar
het Bondsbureau.

Orgaan van de Ned. Herv.
Zondagsscholenbond op
Geref. Grondslag
Abonnementsprijs per jaar

€ 29,95

0508 Onze kadercursussen

44403 Kind en Evangelie
Kinderblad voor de leeftijd
van de basisschool
Abonnementsprijs per jaar

algemene richtlijnen voor het houden van een cursus:
• Voor het organiseren van een cursus is een aantal van 15 à 20
personen aan te bevelen. Deze worden door een contactpersoon benaderd.
• Daarna neemt de contactpersoon contact op met de heer
L.M. van der Kolk, e-mail lvdkolk@solcon.nl, telefoonnr. 0342401405. Deze zoekt een cursusleider en geeft de gegevens
door aan de contactpersoon.
• De contactpersoon stelt in overleg met de cursusleider de data
en plaats van samenkomst vast.
• Zodra de zaal gereserveerd is, geeft de contactpersoon de
data en plaats door aan de heer Teeuw.
• De cursusleider zorgt ervoor dat de benodigde cursusmappen
tijdig aanwezig zijn.
• Elke basiscursus omvat minimaal 4 lesavonden; de vervolgcursussen omvatten 2 avonden.

€ 13,95

Algemene voorwaarden
Graag willen wij u ook wijzen op de “spelregels” die gelden bij het
plaatsen van bestellingen:
• Bestellingen aan het begin van de week geplaatst, worden, mits
voorradig, zo mogelijk voor de volgende zondag bij u afgeleverd.
• Verzendkosten € 7,50 bij bestellingen die verzonden moeten
worden als pakket.
• Verzendkosten € 3,50 bij een bestelling die via de reguliere post kan.
• Op bestellingen van boeken via het Bondsbureau en bestemd
voor uitdeling bij de Kerstfeestviering, ontvangt u 10% korting.
• Portokosten voor roosters en werkboekjes worden eveneens
altijd doorberekend.
• Wanneer u in het afgelopen jaar besteld heeft met een waarde
tussen € 1.000,00 en € 1.500,00 ontvangt u in het nieuwe jaar
een korting van 5% op alle bestellingen. Heeft u in het afgelopen jaar besteld met een waarde die ligt tussen € 1.500,00 en
€ 2.000,00 dan ontvangt u een korting van 7,5% in het nieuwe

jaar. Als u voor meer dan € 2.000,00 heeft besteld ontvangt u
een korting van 10%.
• Abonnementen op “Onze Hervormde Zondagsschool” en “Kind
& Evangelie” zijn van deze regeling uitgesloten.
• Betaling binnen 14 dagen netto op onze bankrekening onder
vermelding van factuur- en debiteurnummer!!
• Retourzendingen alleen na overleg (binnen 8 dagen na levering).
Mits de goederen in onbeschadigde toestand zijn.
• Speciaal voor u bestelde artikelen kunnen nooit retourgenomen
worden.
• Alle voorgaande prijslijsten en catalogi zijn hiermede vervallen.

Openingstijden
Wij zijn van maandag t/m vrijdag dagelijks van 08.30 uur tot 11.30
uur open en eventueel op afspraak.
Bond van Hervormde Zondagsscholen op G.G.

