
Beste zondagsschoolleidinggevende, 

In de afgelopen tijd is er hard gewerkt naar een volledige integratie van de Bond van Hervormde 
Zondagsscholen (BHZ) binnen het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC). Het is mooi om te zien hoe betrokken 
vrijwilligers zich inzetten om het werk onder kinderen doorgang te laten vinden. Middels deze bijlage willen we 
u als leidinggevende, bestuur en kerkenraad een korte update geven over de uitbreiding van het abonnement 
van de BHZ.

Zelfde inhoud, groter aanbod, zelfde prijs 
Om onze werkzaamheden als Bond van Hervormde Zondagsscholen ook in de toekomst financieel mogelijk te 
maken is het noodzakelijk dat er jaarlijks geld is om de zondagsschoolmethode verder te ontwikkelen en nog 
gebruiksvriendelijker te maken. Dit ondervangen we door onder andere giften, maar ook door het jaarlijkse 
abonnement (29,95 euro) per leidinggevende. Op dit moment is de methode geheel ontwikkeld en zijn we bezig 
jullie als leidinggevende nog meer handreikingen te kunnen bieden. Dat houdt onder andere in dat de methode 
visueel een andere look gaat krijgen. Er een jaarrooster voor leidinggevenden wordt ontwikkeld, zodat u in de 
voorbereiding van het zondagsschooluur nog meer met de inhoud bezig kunt zijn in plaats van met het zoeken 
van de juiste middelen.

Dankzij de samenwerking binnen het IKC is het mogelijk om meer onderdelen aan te bieden binnen het 
bestaande abonnement. Om inzichtelijk te maken wat de veranderingen in het aanbod inhouden, vindt u op 
de achterzijde van deze brief een overzicht van het huidige aanbod met daarnaast het nieuwe aanbod (met 
ingang van het nieuwe verenigingsseizoen). Op die manier hopen we u als leidinggevenden nog beter te kunnen 
ondersteunen in het bijzonder mooie werk dat u mag doen op de zondagsschool in uw gemeente!

We staan als organisatie uiteraard open voor tips en ideeen. Ook bij vragen kunt u altijd bij ons terecht! 
  
  Hartelijke groet,

Dieneke Blok
Zondagsschoolwerker
06 40 95 91 15 • eblok@hervormdezondagsscholen.nl
www.hervormdezondagsscholen.nl
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Inhoud huidige abonnement

Zondagsschoolmethode (mappenserie)

Aanvulling lessen 
Themalessen per bouw

Bronverwijsing (3x per jaar)

Toerusting landelijke dag BHZ

29,95 euro

Inhoud nieuwe abonnement

Methode per leerjaar
per opgegeven leidinggevende  

(hardcopy en digitaal)

Aanvulling lessen 
Themalessen per bouw

Bronverwijsing (3x per jaar)

Toerusting landelijke dag BHZ

Nieuw in het abonnement

Jaarrooster leidinggevenden 
per opgegeven leidinggevende  

(hardcopy en digitaal)

Handreiking voor leidinggevenden om op 
een snelle manier bij het juiste materiaal 

te komen en een extra aanbod met 
differentiatiemogelijkheden op inhoud en 

verwerkingsniveau.

Betrokkenheid plaatselijke zondagsscholen
1x per 3 jaar bezoek van zondagsschoolwerker 

(inspiratiemoment)
1x per 2 jaar telefonisch contact (betrokkenheid)

Gratis toerusting-/cursusaanbod 
1x per 3 jaar gratis toerusting voor plaatselijke 

zondagsschoolleidinggevenden

Jaarlijkse regionale toerusting 
zondagsschoolleidinggevenden

Gratis aanbod materiaal, verwerkingen, 
spellen en digitale toerusting

Goed in vorm
ABCvoorKinderen
Ontdek jouw Bijbel

29,95 euro

Opbouw inhoud abonnement 
leidinggevenden zondagsscholen

Goed gereedschap is het halve werk. Maar 
dat alles kan niet zonder de zegen van de 
Heere. Ora et labora, bid en werkt. Juist in 
het werk onder kinderen.

Impressie roosterboekjes  
Hierboven een impressie van de nieuwe covers 
van de roosterboekjes. De binnenzijde van de 
boekjes krijgen ook een update.
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