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Fakkeldragers

Op de zondagsschool is besruur cn personeel vooral bezig mer her heden en de naníe roe
komst. Zo nu en dan is her ook goed om een! om le zien. Er valr uit rc leren hoe men in hel
verleden reilde en zeilde en onder welke omltandisheden men daarbij h{ndelde en ook werd
behdndeld. T(n $J. her geen,rmpele /Jrk urn u oeqJlrd gebleien reiren en gegeren.
een beeld te vomen dat sam€nhangt mer de roenmalige omstandighedenr 'die wist men des-
tijds en werden niet opgerekend". Ds. Den Duyn schrijli als inleiding ir het lste norulen-
boek vàn de zondagsschoolvereniging in 1933i

''I h?t jaar 1890 is nYn hi?t it1 Riiyx,A hego e net .on.ldsssthaol te ho dt ,

:odat h lqA op een l,.jut iqe athr kdn w,.len tttugge.ie . Naoit ras pn et erlt
íerío? orogegaa indie jarcn on ?u rtftnígí ettlti(hte . hlijkhad w?ftI hittbe
ítu beho?ft? niet gero.ld, h'at ongeí ijfuld irr kn rnot .leel :\t oaEuak \o l i ne
\oaneJJ'!liike 

"'ijze 
faatop de ddnes VaI N6 ltt! :otldusss(lkxl\t* nl?t tllts rat

.t nrce s.[n?nhí|ry, nt díe jarc leidde . Nd.ldt ht?].?.tst in l%A ntj W. tan Nts
doot liíhdnptijk sehrck ?n u í 

"rci 
1933 nrj. xt. wn N?s r.se s sevríkrde le?l-

tij.l.:ítlt getbod:aakt :ug?n. het *etk,.arele jo?tt net ]tufu tauw a toerijílinr
gtlad,t. eer te leggen.n'e ddI h.t otctige t)e5oncel,li? h?hoefte ."t.1. ce vr
etli rli kg te stk hten, \'el Se|o? Id".

Met grote trouw en toewijding. Het is rnet een enkele pennesÍeek dat ds. Den Duyn 13 jaar
zondagsschoolgcschiedenis karakteriseert. Nog 57 zegê|djke jaren worden er aan locle-
voegd om in 1990 het 100 ja ge bestaan van onze zondagsschool te vieren.
Terecht om dit Íèir in oohoedige dankbaarheid te gedenken. 100 jàar lang zijn er in onze
geneente steeds mensen bereid gevonden om kinderen in aanraking re brengen met de grote
kindervriend. de Here Jezus. en dar rlles onder biddend opzien tor cod. Die hen gesletd
heefÍ tot medeopvoeders van het schoolgaande kind.

Fakkeldragers die het licht van het evmgelie zelfhebben ontvangen en doorgegeveD.
Hel was enezijds boeiend om de 100-jffige geschiedenis van onze zondagsschooi te boek re
stellen, anderzijds geen makkelijke zaak om uil eell veelheid van 1èiten een keuze re doen.
Daarbij b€sefik dal ook onvermelde mensen en zàken eveneens belangrijk voor de zondNgs,

Ondanks veel menselijke tekortkomingen en gebreken. mocht door cods trouw dir werk een
eeuw lang. van geslacht lot geslacht. in Rijsoord ongebindeÍd voortgang hebben.
Soli Deo Glorial

Kees Sriksma



De 19de eeuw...kerkelijk een roerige tijd!

Drie zaken houden in de lgde eeuw in proteÍants christelijke kring de gemoeder€n drnig

bezig. Afscheidnlg. SchoolstÍijd eD Doleantie

Als de Nederlnndse Hervormde Kerk in 1816 eeD nieuwe organisatie kÍÍgt heerst met

nanre in de krÍrgen die afslammen uit de Nàdere Relbnnatie en ondcr geeÍleÍwanten van

n.i ie"" . onr'r!..ing nver de ,tfwijking vàn de oude gcr€rbrmeerde leeÍ en her gezng der

Folmulieren !an Enigheid.

In oktober 1834 lekent ds. HendÍik de Cock in UlÍum met zijn kerkerAad e'r gemeenle een

l.i" 'à",qr*r'.ia * wedetkeer'. Zij willen reen gemeenschap meer met de Hervormde

KeÍk hebben loldat zij terugkeeí lot de wnarachtige diensl des Heren

lr) de !e\hr.lenr. \àn \ederl ,nd grJI .le SLh,'ol'rnrJ rn de loJr ee rq orr de 'r,J't ol her

ónder$i.' Lcn neutr',,1 l3r \leÍ moer l'ebben rner belrclkrn! ro' de lerlehite co'l'd'en' rfe

verschciàenheid. De Wet op het lager ondeNijs ondcr het minisrerie Vên der Brugghen va'r

I857 beoralr dll ,le ODenbire Sclool r' belz'r mer Je oDle'drn! ro.'!ll" 
' 
l"rnehjl'e en rn rJÍ

..r..'noei"l,e,l.urderr'cn.lurl JÍ b|,,on,l.re 'chuol urr \3n alle.,n,ler'reuninir tan 
^\er-

he,Jl'ies"e tn nir,oor.l "ordl 
l7 mer Ix{:een1".rrl('rnrredertnreEen\hoolme'den

iiiiu.r """.' 
,n, * 8 mer lSsh omre/(r In de veÍeen rcrnr Een \ l'ool Incr den B'rDel

ni^ -r'".'ronrrreLL r.tl leerlinsen arr dê openbje \h^ol.

De Doleantie is de màm vaD her conílicr dat in 18u6 in de Nederlmds Hervormde Kerk uit-

treelien ae 
'est;g;ng "an 

de Nederduirs GercformeeÍde Kerken tot gevolg heefl Ging de

Àl'.l'"iaing *' ai ai- 
"an 

ke*eli.jk Rijsoord voorbij. de Doleantie niet Tot h onze.tijd

iáe leert a-it dramarisch gebeuren àiepe voren getrokken door onze dorysgenreenschap

zowcl lheologisch r1s socixrl-maalschappelijk.



Zo begon het...
'H.t is dt :o"darss(hoal. di( in tu l9d. eeur tle keÀ tlo 4l he4i. Dukt haarwe.,uth?í
k ict !. :eg!., ín wat slaup tlc kerA?n os tero Ae .oudc lirg?n

Uit ccn citaat van dr. Abrrhàm Kuiper

Als slichter van de zondagslchool geldt de EngelsmÀn Roben Raikes. journrlisr (uirgcver
van The Glouce,rer Joumal) en filantroop. Deze man bcginr in 1780 dit werk in een vrD de
achlerbuuÍen van dc ltad Gloucester. €en beÍLrchtc buurl v.tnwege het vloeken. vechtcn en
dobbelen van de bewoners. Raikes beseli dar. als hii in deze siruatie verandering wil bren
geD. hij bij de jeugd moet beginnen. De kindeÍen moeren echtcr al vroeg mee naaÍ de
fabriek. zodat hij ze alleen op hun vdje dag. de zondag kan b€reikcn. Na overleg mer een
predikànt dchr hij een zondagsschool op. Hier worden de kinderen uit de Bijbel onderwezen
en lercn ,ij lezen en schriiven. Via The cloucesteÍ Journal geefr Raikes bekendheid aan
zUn werk er probeert hij de mensen rc overtuigen van de noodaak eÍvan. Velen voelen zich
hierdoor aangesproken en her moral zondagsscholen breidt zich dxn ook snel uit. In 1787
zijn er in EDleland reeds 150.000 kinderen die de zondagslchool bezoeken. Deze populari-
teit danken dc zoDdagsscholen voonrl aan her fcit dai ze voorzien in de behocfre aan ondcr
w'js. Voor de EDgclse fabriekskinderen is dir de enigc nogelijkbeid om maÍ school te gaan.
LÀter krijgen de zondrgsscholen er een meer Íeligieus karakrer. Een zekere John W€sley
gaar de zondagsschool gebruikeÍ al! evangelisatiemiddel. Het merhodilme draagr er ook loe
bij dÀt de zondagsschool weÍeldwijd wordt lerbreid.
De situalie in Nederl.rnd is vcgcUjkbaar mei die in Engeland. Ook hicr is de zondagsschool
oorspronkellk bedoeld als vervàngnrr van het doordeweekse ondeÍwijs. Zo zijn in UÍecht
in 1624 al Sonnendaegsche scholÈn. Deze zijn echter alleen toegankelijk voor volwirssenen
en voor de oudere jeugd met her oogmerk hen le leren lezen, zodal zii ook de Biibcl en
andere slichtelijkc lectuur kunnen lezen.
In 1836 Íichr Abrahànr Capadoie in Den Haag de eeÍsre rondrgsschool voor kinderen op.
Daarom kan 1836 gczien worden als het ontstaansjftr van de zondaglschool in Nederland
en Capadose als dc oprichter. Capadose h e€n vooraansraande figuur uit het Reveil. van
Portugees-Joodse geboortc. Ht \!as aís te AmsreÍdrm. Onder invloed van Isaac da Costa
ging hij lol de H€rvonnde KeÍk overen werd tegelijk met hem in 1822 r€ L€iden gedoopt.

Hij wijdde zich aan de beweging van het Reveil. met name aan rending onder dc Jodcn. lan
inwendige zeDdi)rg en het eenheidsstÍeven onder dc protcstamcD.

In 'De nederlandsche Slemmen'van l8l8 schrijft hij een rrrikel waarin hij een kÍachtig plei
dooi houdt voor de zondagsschool. Zijn initinliel lla,tt ftn en er zijr velen uir de krins !an
met nam€ hct Reveil, die hem volgen. Her Reveil is een opwekking,jbeweging binnen her
protestantisme uit de lsle helft van de l9e eeuw. Het ontstaar circa l8l0 le cenele in
Zwilserland als reacrie op hct in de kerk aldaar heenende rationalisme en onder methodisti-
sche invloeden uir Engeland en Schotland en pietislische in Duitsland. Dogmi isch neemt
her Rcvcil een oíhodox-Íeformarorisch Íandpunt in. maar legt de nadÍuk op peÍsoonlijkc
vroonheid en broededijke liefde. Ondcr de landen waarheen het Reveil zich ve.bÍeidr,
nccmr Nederland een belangrijke pl$ts ir. De geest is strenr. rechtzinnig, ner afwijzing
van liberale denkbeelden in kerk en lnàrlschappij. Op pehoonlijke geloofsbeleving, op
evmgclisatie en sociaal hulpberoon ligr de nrdruk. VoonnanDen zijn Willem Bilderdijk en
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/i,n leerlrnoen onder mceÍ I'aJL d:r con.r en \brJl-dm CrFdo'e De invloed \Jn hel Re\eil

in-,1" kerk,.r.nr en murr.chrppii /iln -!roor. vanuil dr\er'e kerken s^'den zondrg"cholen

:,npeíchL Zo onr\ra.,n er neiio'móe, urner.e en llrer ^ol' chri'reliit PereloÍmeerde /on-

rll,i'.cholen. ln18or'be/oeken2500nleeÍlrns'1de/e'cholenTwinrrPlJlrlJrer/irndrrer
I jSO.Ooo. oe toenane uan het aannl zondngsscholcn versnelt als in 1857 de wet op het

""""t'. *4.*in wordr ddnÊenomen wucrdoor er op de operblÍe 'cholen geen brlbel'

"la.'"ii. "*t l.g.'* soÍdl ook rÍelr Jr \4aal'chapprl ror \ur vJn her Alg(meen de

r"n,rnnè" von di iondar*chool .rced' meer nrarri.hroe $rdÍdoor her god'di'n'rrg ele

menr Liir J'r onae'" i]. ueiLl$ rjnr' MeÍ dre 'nelle urrbreidrng \ n her /ondrr.scho''l$eÍk onr

'i"r' "' u.r,..i'" aJn mee' ieroi"g en \oóÍlrchnng Lniele tererrrrrnscn zoil' dre Ter

\erhrerdrn!vande\\adrherderdietolHeilde'Voll'8e\enal$el silvoo'lrhlrnl'mJ_
reri lur.;r r eÍr'behoelreJ!neennurio']aleorgJnr'!rie
on 2lolrobcr ldos \oÍdr dc \ederlànd'che Zur)dJg*r hool\ercenigrng rNZV) otfetrLhL

óe inirrruernemer'.i1a' C 5. qdem \dnSchclremJ.dr PJ Hordemaker' de heren iht f

'* W."á. *" ni;tJ.ra en T.M. Looman. Vrijwel meteen verschijnt een eisen blad"De

ch'i.relille'.,mrlieilng. m Jndblad \ooÍ,'on,lJ8"chóol en h!i'ge/tn mer daarnr:r'r een

/on.L!*.hoohlmandk. LJlender. r^o'rer mer bi-belloÍende roeltrhrrng liedburrdel' belo

nrn!\D'ladlie\.l rr)deÍboeken en llUtrr le' De\ZVi'opgerichltanurl heÍRe\eil Vanaliel

r'."ïn',icli oe /ondJe..(hool /ich \oómJmelUk op de ^inderen uir 'le lagere lla"en Dir

kór door.lar de uoirlog*'holen rrjn onr'r3!n uil 8e$one' /onJ:rg"cholen Nicrre€en-

staande het veranderendJ karakl€r is dit echter zo gebleven Het Reveil stond bekend om

rirn beqoeÊnherd mer de a.e.lelrlle Èn 'ocirlc nood v rn de rínen Dddrdooí blilÍl Jil evdn

"Éi"r'""'.,1 
vereenzel'rirl met rerl'en rnr,hrerbuurren Larêr /ier de leidinr in tur/ijre

i.ii., r'i., '.e*-* 
r'",'l-.'en uir de hosere 'randen. omdzr e' daar oor \ elen /irn dre no"il

;;r de BiJbeiin danrdl,ng kom"n He, i' rnoerlril om de/e kindercn rc bererken Zil i "eÍ-
ven nrer di trele u ondrg oJ .rraar om ze uir re nodigen om naaÍ de /oonda!'\ hool te \omen

Ool hun oudeÍ. .lurcn-hen cr niel neen omddr /e dan mer krnd"'en Lrrl de lJÊere 'lJnden in

""-"ri"g 
1".*. Hoe de nensen in de l9e eeuw dachtenl Zo blijven de zondagsscholen

lange tijiverbonden met dc lagere klassen van de samenlevirg omdat er bi.jde meeste zon

Jugi'.iookina".en ihuis nau;elijks geld genoes is voor de meesl elementaíe levensbe

hoefte, is het kopen van boeken heleÍnaal ondenkbaar'

in a" is" 
""u* 

l. a. 
'onaagsschool 

van enorme betekenis voor de verspreiding van kindeÊ

boeken. juisl voor de kind;n die ze zelf niet kunnen beialen Zo kr;jgen alle kinderen lij-
,1.", fr.' X.'"r*.' 'hel loofrepunl !rn hel \hoollJrrleen le$boekie De /onddg*Lhool_

be.luren hechlen'rier grore_qaJrde ddn. VJn dre boelle.:Jrr een goede rn\loed uil en

tevens is het een bewuí e!àngelisatiemiddel:
ói" .".". t*tj.' ,ijn 

'oomàmelijk 
bewerk;ngen van het kcrstverhaal Later verschÍnen er

á.i 
""á.* '""itr'..""'' "ls 

armoede. ziekte. dÀnkmisbruik en standsverschil' en hisrorilche

u.'lr"t.n ni"t t" t'.t-"ten. Altijd speelt het geloofeen belangrijke rol en er wordr veel un de

B;ibel se.rLeerd. A; de /ondJP "choolboel' le ' sordeI hoPe er'"n Pe'reld Ze moercn onr-

.D:nnrnl: bieden, loed aan'luiró bii de bele\i18'$e-eld \Jn her krnd opb^u$end/iinener
moer du-raetrrr eer cln.reliike le\en{r're lomen De krnde'en rnoeren erurr

lunnen l.'e;hoe her Pelour conlrecl ror urling komr in her JJgelrll'e le\en

l-i a. "*.r,.0*i' 
i* de /ondJe*.hoor en her chn'reli k krnderboek bliilr da bcide

eebruiki"erden o"n dre kinderen re bererl'en rlle ' -rn 'le 
Biibel eoroen \eÍ! ree'nd 

--Èoe ;" ae voortle rronaerd jaar de zondagsschool len dienÍ€ is geweesi vande Rijsoords€

jeuga en welre .,jl onze lerk daarin heeft gespeeld. leest u op de volgende paginat



Van 1890 totl940
Ds. G. Sleeswijk Visser wordt 12 mei 1889 uit zijn ambt van hervornd predikant ontzer.
Het is keÍkelijk en sociaal-maatschappelijk een roerjge tijd voor de Rijsoordsc doÍpsge,
meenschap. Alvorens met de komÍ van de nieuwe predikaDr ds. W. Lamers in 1890 in de
vacature ds. Sleeswijk Visser wodt vooÍzien. moet de gemeenrc twee bedankies incasserêD.
D.. Lamer..,,.trhrmocdi! \rn aard. beroonr ,,(h e(q \red.lie!(nJ man en serpr \noÍrdu
rend olie op Rijsoord's keftelijke golven. die maar al 1ê dikwijls huizenhoog opzwiepen eD
gespeend zijn van elke chrisrelijke naastenliefde. Hij neemr nàrst zijn beUvering vooÍ hcl
geven van chrisrelijk ondenvijs aan de openbare school. samen nrcl zijn vrouw her persoon
lijk initiatief \oor de oprichtiig van een zondagsschool. D€ keÍkeràÀd srelt zich vrij passief
op ten opzichle van de acriviteiten vrn de praeses en zijn vrouw. Zij laren zich er echrer niet
door onhroedigen en zeÍ€n dooÍ-

P e rs one elsleden in I 890 :

lnitiatiefnemer:

Hoofdleidsters:

Bijgestaan
door de dames:

ds. W. Lamers

Marie var Nes
Mina van Nes

Hensje Goudswaard
Catrina de Kool

Vanaf de opdchting in l890 rreden de ondeNijzeressen Marie en Mina van Ne! als hootd-
leidsier op. Deze dames zijn de stuwende kmchten in her zondagsschoolgebeuren rijdens de
eersie kwarteeuw van haar beslaan- Zij worden bijgeíaan door Hensje Goudswaard en
Catrine de Kool. Onder de bezielende leiding vrn dominee en mevrouw Lancls floreeÍ de
zondagsschool. Als de dominee op I augusrus 1897 zijD àfscheidspreek ho[dr wegens zijn
veÍrek naaÍ Goes. bed kt hij o.a. 'de jonge dochrers, die zich zo kloek. zo rrouw €n zo
bescheiden aan de zondagsschool wijden'. Tweejaar is de gemeenre vacani. In 1899 doet ds.
Franciscus Herm. van Leeuwen intrede. die in 1904 een beroep aanneent naar ZundeÍ. In
hetzelfde jaar neemt ds. AlexÀnder Abruham van Stipriaan LuiscÍis zijn plaars in. Wat deze
beide p.edikanr€n voor de zondagsschool hebb€n b€iekend blijfr verborgen achter de stuiers
van het verleden. Er is geen reden om le veronderstellen dat zij niet slmpathiek tegenover
dil sluk kerkewerk hebben g€siaan.
Ds. Stipriaan neemt in 1920 hei beÍoep ann naar de gemeente weil en Ammerzoden. Ds.
J.G.L. Brouwer dienl de gemeente van l92l lot 1925 tot hij naar De Meem gÀat.
Predikanien konen en predikanten gaan: ds. R.C.W.J. Hoek van 1926 ror 1929, ds. C.M.
Krijger van 1929 tot 1932. Met name mevÍouw Hoek stimuleeÍ her zondagsschoolwerk
enorm. Zelf Íaat zij voor de klas van de oudsre kinderen en veóindt tal van nieuwe krach
ten aan de zondagsschool zoals TÍuus RuÍen. AaÍje de Boer en Machrehie Snoek. Idl
Plaizier woÍdr van lcerlnrge assistenie.
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Dr| stclr /ich ook ten.clstc nrnnclilke /ondir!schoohrre'\lcr he\chilbaar io de pcrsooD

''.,r 
lru*r- ""' ony'' lr (lc kltrs \.lll mc\ÍrL; IIo'l' hclft hij onr d' liftle'elr lcrsle\ tc

,.,/,,',1 \\-,.u.r^1.r *,1'"1'l r',r1". I ''r I

\r ,:-;,,.,;; À;:,,' ' 
ir.',u r,r':r'er'1,,, ,'(r/ u rr'. - \'r'r'r"r''r /' I

,'. 1'.t 1",,".'.tt 1arl . l ' krl l"cI" l.l 'r 'l'r'' 1 r'lrl ! rlrr'l r'rh!'

\,'... t rr.r|-l n-\. "1 t"r' " 
1 :l' r'r, De\'í':'__

,,., '.' ,..,",.f,, . rz r' "h''lrr(l ritr' ^r\"f '\ "l:nilrr 
J r( LLr'\Jr

.1. :.;; lf ' .'r', '";aiL, r' r r,':"r""r ""r ' r1'r r:'n "'$ \ 
"

r..,,.""i: ,r-, i,r..,, ,. ,..:', ",..,. r.,)ir,,...\,,.rt. , ,,a r','{r..\4 '.',.\.
wtrcns rcrortlerrlc lcetlij.l Zii hcbbct hel /onduss\chooh!crk mct gÍolc iÍntr! c'] Io'$rl-

,ir;ïï;t.rii ;; ;;;;,.''i r'ii,"",' ."'",,r u"nn"t't i" .t" annrlcn 
"..n 

dc roDdrg\\choor

ij,,;.,r",.".1g" ilcde\crl(n)c;s wo r nu ook dc behoclie g'lockl dc br\is \rn dc ron'

,i *.:r,,,.,r'.',,. \, .,..r"-,\(rJr'trr, n( r rr I ki /rr'
i .r" x..r.'.,' t.. z .' t..- ro ' v, ": r' *'' r 'n'" Íel 'n 1r ' r ( r" l'r'
.,,'r i'".ri.'..".r.'. " '4 1 1 "''.rcr'rili'r''ln"r' L r'r)rJ'r\''r' sn'o lh o\'r

.nl'."' .r,...\., v.,'l:,' c ' .1c'Lrr s"' lr \'"' Ir"J' lJcI)r\rr "r' rr\

ii,";i;";"6;';". 
"*",'gn ""'i""". 

klt PltriTicr' bibliothccaÍessc \''lrarije \irn Noon cn

. | ..n,r.c,r .LLtLUl!r ptrr K.L,i r r

,j;r.;'' ;.;;.'.',.r.',' '-' ,'"..."..' rur' r'n ,t,i' \''rr r' I cr I Prt'i'i Í \'{Jr
i.o".,,rr ,' i'"i.""'. r"''^i .'," r:r'r" 'rrr"1 s 1' r'' r"rn!'r'r'rr 'r'
i,* r,"i h,,",,t'et]l "i 

in dc Jaarcvclus vm hct rondrg\\clroolscbc'rrcn Dc loorbcreidingen

,l.,.,doc /rin ke \ rcrilei Ict hJfil ren.nren
i, ,," 1., oo,"..,, rr ,.,r,u I rrl. t.''rcr, ',.:,..1,' r r r-.,"'.'.,,.(T.r,i ,rn(eJ' '(
i,", ',1.',qi'1,.,1." 

r""'"C"".1's' r/r" \"Í(:'ri ''r""d' \''rr 'r"rr?
lriirouw Idr Pl:ii/icr !oor katrr\eDlrotrdch 'r indicn rlc inhoucl rln d' k'rs hct to'l t ook

nog voor enkcle degclijkc \.Í\ieringen voor de kcÍstboorn

Bestuuts- en personeelsleden in 1933:

De heren:
Ds. P. den DuYn: (voorzitler)

Piet Kooiman: (algemeen adjunct)

Cees van OoYen
Maarten van OoYen (secaetaíis)

Janus de Wi1

l)e dames:
lda Plaizier
Maartje van Noon
Heis GoudswaaÍd
Catrina de Kool
Pietje Nouwen
Bets de waird
Bets Kooiman

(penningmeester)



Kerstfeest 1933
Op de morgen v,tn de 2de kerstdag is koíer PuDr al vrocg in de $,eer met her ontruimen van
de kell. Om 9.00 uur kornen HooghaÍ en zijn helpèÍs om dc kerstboom tc srellen. Her per
sonecl van de zondrgsschool arriveeí om t0.00 uuÍ en wektÍ.r zijn allen druk beTig om de
boonr nooi re maken. Dit is uitsluitend het werk van de medewcrk(i0ers \'lln dc zondac\-
.cirool s.rrbit remJnd rnJc\ {ordr roerel.,r n ZI bkl:e onk J(;e.ch.r,..n i1 !cr(ed-
heid. OÍn 10.00 uur vergrsr dc pasrorie de medewerkeh op kolïie Íncr koek.
Om ongevecr 13.00 uuÍ is rlles gereed om kinderen. ouden en belrnlslelenden re ontvnn-
gen. Om 16.45 uur krijgen de kjnderen mer dc oudeh via de consisrorie toecrns ror dc keÁ.
Al, de,,e / ii,r brnnenrelJr.,,. /\JJe ce / Jdeu,r',, oper o,n be,Jn!.r. ..,,ce; b,in.n .. r.,'..,,
Mel eeo ljokvolle kerk woÍdt hct trogrammr algewerkt.
Ds. Den Duyn leidt het kernlèest en nier het minsl wordr gcnoten ltln zijn pmchtig vefielde
kcr$tverhaal. Dc scheidende kindeÍèn k jgen een herinnemlgsbijbel uirger.ikl. JuÍïrouw W.
van Nes. die her na ruim 10 jarr voor gczien houdt. wordr h.rrtclrjk toegesproken door ds.
Den Duyn namens kinderen. ouders. peÍsoneel en gemeenre. Enkctc kinderen overhrndigen
haar als afscheidscàdcdu 4 delen van her KcrÍboek. ds. Den Duln namen\ her pcÍsoneel een
dagboek en de kinderen znrgen haaÍ de zeg€nbede toe uit Psatm 134:3. Juiïouw VrD Nes
dankl met enkele woorden voor de blijken van waardedng. Met dank aan God wordr hcl
kerÍfeest besloten. De ongeveer 160 knrdeÍen. walrondcr ook een armrt ujt gerefoíneeÍde
gezinnen. kÍiigcn een sinaasapp€l en eeD boekje mee mar huis en dan $ordcl er Dog enkele
pakjcs klaargemaakr met o.a. gebreide kousen. voor zieken en oudcn van d.rgen.
Een onvergetelijk feêsr. Voor de kerkbrand in 1923 rveÍd er op de kehtíèeíen ook choco-
lademclk geschonken. nrnar mel de ingebruikname van her nieuwe interieur mochr dir niel
meeÍ van de keÍkvoogdij. waarlchijnlijk werd er te veet mee gemorst.

In de crisisjaren
l0 Maart i93,1 bezocken Bets Kooiman, MaaÍ van Ooven en Ida Plaizier de zondàgsschool-
roqi.rcnrie rn Ch.,rloi, 7 r Êerurlen r:r1 hrr nul\rn di zcge \.,n J /e .onr.'."' à." '.1-ken andere personeelslcden op deze leeràme bijeenkomsten ook zoveel mosetijk Íe bezoe,
ken. \4.,!rr \Jr, Oo)er h'./oekr rr 7r,:rpril lol4 ueereen.ooÍrre ij\e br,eiriom.r in her
confeÍenticoord van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging (N.Z.V.) op krsteet
Hemmen. De ontlangsr en her verbiijf daaÍ. vench hij op de eerstvolsende vergadering.
waren schitterend en vooral leerzaam. Aan de orde kwrm onder lneer her opteiden vanjon-se
krrchlen tol zondrgsschoolonderwijze(es). Een en ander Íesulree jn her votgen van een
schrifielijke cursus vl|D de N.Z.V. BeÍs de Waard stopr mer haaÍ roDdagsschoolactjvjteiten.
Haar plaats wordt ingenomen door Manie Slok. In okiober 1934 wordt er door welwi ende
dames uit de gemeente alweer hard gebÍeid aan kousen om mel KerÍmis uil re delen. De
geldinz,tmeling (er wordt met lijsten Íondgegran door de gemeenre) voor de KersNjerjlrg
resuheert in een bedrag van f167,25. Dii is f19,59 meer dan in 1933. nraar het aantal zon
dagsschoolkinderen is inmiddels met 30 uitgebreid. Tevens wordt besloten te,stpakkeíen
met kruidenicrswarcn uit te delen- Hiervoor komen l2 der aÍmste gezinnen jn aanmerking
en 6 gezinnen met behoeÍlige ouden van dagen. In tota.rl woÍdcn 75 peÍsonen bedeeld.
Ontleend aan het jaaNerslag I 934: wij danken cod. dat H ij ons weer een heet jaar sp. rde
en ons de gelegenheid gaf om nede le $,elken. zij her in zwakheid en mer vele gebr""ken.
ltan hei werk dal ons lief is. 'AI wal gedaan wordr uir lieÍite tot Jezus, dar houdl zijn waa.de
en zal blijven bestftn.
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Een zondagsschoolconferentie
z.iJ* ii 

'".ïro.rs "",JLn Ri,'^ord err /onJ rÊ 
"hool(ul'Jrerr're 

o(lecd q r'rÍlln '(n
í" . i i."1...*r'""roae, $ rrler' en onJ. n\ rll re"cr' deellcrren JÍtr^rn'ru uir B rr' n-

.lecnr Ler, Hleri n.,l'n'lu, H(ndnl lJ^-Arnh'chr rh' ll'"lnondeIl7) vl!:rrdrnicnílr
,"n'""o,a.rlË'n". 1.'1,1rÊ.* hoolerr llur'rc/ir D'\ZV 'e'rerJri' D( B^er ben llrrrkl

," ,i"ii"i,-4,"t a,' ^',lr1 'rhuolondrr*rlznI'zorrlroer/'rn Eruor'lreence/rmcnliik€
bÍooJ rrJ,llrtd !.houdrrr' Mer.'iel rncr drnkbrJ'heidleru:opde'u|lêrenlrc mel I errr0

..".t'1., u.'r1.bb." {<er d r'd<lul rrorel ^pmerl<n 
Ll:r' eí \e ' moerlrllheCen /iin en

onre lr.rhreu r.\on*hielen \ooÍ de /srre u:rk orn 'neJr^p\oed(r' \:rn [rndererr le /rln

\\e l,||ner,lic r:rJl Jlr(eI \crÍrchrerr rn 3Íh 'nkelrjkh<rd 
\Jn Hen' Dre rnrlJelrlr feerr en

niet veÍwijt dcgenen die het van Hen1 verwachten'

Uit het iaarverslas 1936
r"l,'-i',' í..a""v *."i. \.1qJoerinPe1 .reh^uoen ldr PlJr/rer $^'dr herlo/elJl'Jen
;';.;;L:.,..*; o';'t,nr..,'.i'cne 'ioeni" "noe,PrJr 

J' '?onddr*rhoor cer rrrrrre ddel

lxrn! rnàJí drr l-erelenr ieren' ee r JJrne'kelijke ter lrchrrne

,- i.."1, '"n de /ondJc*chooll,'idrns ri.hr C( SerelÓÍmeerJr leÍt een ergen /ondr!'
,,ioor oo q.,.Íhe<r b0 krnrleren trir rerer'rmeerd' ce/innen rdJn Drr ber'kenr cen arrrme'-

r"il,i. 'l i'.r,,i". .*' un/e onJcrq 'rler' en ord(Í$ ivere "er en re'trlr' eÍr.rn een.h' r/ ene

\lJa.e rnde'rnr. VoorlaJn terE,,deren nJ ' m'rPen' Lle ' ho^Êle (lr\\cn en-\ mloorg\ oc 4

.'nderc lrenrl. ir \oo'ldJnJc iJren $oÍd hcÍ Plrtlee'r g(/rmenl ll' 'n dp kerr.gevrero

l:rnu, de W \cíelL l'cr PJJ'"\dn-eelic. \4lrrrje tan \oorr lee'r een P:rr'te hdal Lle rrnde

.."-.1"g." i""iir"o-*. Idà PiaizieÍ en Éers Kooimar bezoeken op conferenrieoord

ri.'"'".ï1," a. {z.u..en conlerrnrie \\eèen\ hu$elJk /esr \4Jnre srot de lcrorn! \Jn

.1. /or'.Lc\\Lhool \ddÍ$el. C. !rn 1 Hol l'em. dc openfetallen plddl' rl ln 0e /onorgoc4_

'-a.'"*i '"" i ^r'"0.' 
heÍdenlr d' Drn DulIher l0o-rrri; b€'ruJn \'rn de /ondrr*'ho-

r." i" i"a.iir",l. \u J(/e dierr'r moer d' Den Du)n toor/irreÍ \Jn Je /onrl:rs*' h^ol\ el'

enr!rn! $eÊer, /rek,e cin h!ll iddr Jllehele r,r{ nouderr' HcI ler'llt({ $orrjr /ondcÍ oÍeor

i"il i"i' .'!.r' r 
".r,u" Ieo's,n,'ee J ,ran t'cr ernJc \ Jn her iaar \ I reen be'r uur en mede

*.'t".' .i"i 
"r, 

God gaf on; één of misschien meeÍ talenren Hebben wij er mee gewoe

kili;;;i;;';.'. u.iag ons rot dc reae; Heere naak ons gelrou'v ook in het komendc

Notities uit de Periode 1937-1940
\ nrdJu 22 rdnusrr rreiJr rlremeen rJiunct en $JJn)emenJ \oor/rrler Prer Koormrn in her

n,,i"liï1.., r"rr. sr Nicol;r' Lt $or,l'herlorPee.'hrpd!r cen pendLle ddnr(boderr

Ool, de Lnderen ulen /rch nieÍ onoerur!d Dc huqclrll e {Jrt $e"r}oudr KoorrnJr'eÍnrel

'- i'i" ii*r'"" adn de /ondr!'\l'óol re blrj\en {henken De dJmc De Kool en

t,ou,l.qourJ peren Ie kennen nLr rrbtrJ toor de /ondas'{hool re $'llen be€rn0 Èt'n

Jullrou$ De Kool r' er bijnd.]l i:rJÍ \or'r dclre lese'\r€n lur'Íou$ G^ud$ dÍÍl brlnJ jb

irdÍ. Her .l.cherJ trndr ll,"r. "p 
,ono,g l4 lebruafl nr anool \rn de 

"olda!''chool 
Be de,a.;*;';i;c;" 

u'r nrirden ',' ae ",a'nenrend 
!our/rrrer 

'cr 
hennn(''ns\rrmr \uo 'rer-

i*á"- À" c."ï" Herder' Hun lege plaarsen woÍden insenomen door Jo Kooiman.en.Co

iió. s**i"i' u*n 
".rn 

ooyen is-afirerlend naar wordt met 6 stemmen voor en I blan-

co als zodanig herkozen
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B.{dcn \\'(rrdt looíl:rr I x l]cr nr rlr.1 tc lcrgrctcrcn cn Nct op dc t\r. dinsd!.! lunvrng
hrll.rcht.GrotconÍocringrvckrop9 ei i93Thcr.lodctiikonleluk\!r,\. . oi;shfir.di;.t,l,r.rcr''. itl.. ',, 1..,r. 'i,rJt.,,.., 1.,.t.t..'.r... r..I .'r rt t:rt/.
gcr'.cst bij dc trÍerlijkc vdÍrorginc !:rn hcr k.Àilte\r. NIL'i. p. \ou\cn rrcedr t:l luguiru\ i]r
hcr hu$elijk.
Voo. hct besruur ligt cr op l8 augu\iu\ ccD gc/c ig rvordic in hel lcschier ren huire \lrn
de b.uid. ntrlr !oor hail| ltll $el ecn lervrng(st)er Jno.rcn wor(i.r] lcrochi. D\. Dc Duyn
L,l.1':,/ol'h..,r'r(ler 'l rr{..i\"...J.'i,fl.,,r I rJ \r"..,1 ir-.. r .,,tr.,tl:r
$.ÍJ' ,.111
werl door herlr voor (lc rondlg\\chool lcr chr. \yordr hc dc wilndrcksa cod zij allc.
gcprercn n.tgerondcn. Dit wrucl dr taÍsrc woodcn door hcm Sefrokci rijae r rijn
rllscheldsdicnst. Ecn onlr)crcnd nruncnl. VooÍ dc :dc rchtcreelrlotlrcndc tcc, 

".,i,tt 
Aí t",,,

h.t kcr\llec\r gc!ierd rondcr prcdikaltl.

tr' inancieel ovenicht I 9 3 7

Ontvangsrèn
Balis saldo l916

Collectcn i937

Uitga!cn
I schilderijen loor Il. Coudwaard
en C. de Koot
2{) tekstboekjes + po,lo

35 lfschekhbijbelues
Contriburie N.Z.V. +
Zondarsschoolbijcl.àge

konen Kerstlèesrvi.ring
B,rtig saldo

I r8,50

J 53,3:l

/165,15

I 6.ÍXl

í r.98

.f231.28

I 1.911

.f 5:.50

I t'7,5i
.i 5,80
j 1.1ó.90

f 1.10

/ 237.28

IIr l918 wordcn c.n recoÍd .t.|nrat lergadcringcn gchotrd.n. zcgge en \chrii!c l,1r koml herp.r'r.\l or .., l 1(r o. jin \J it^ iin.vJr .r Ri .u,..t .r. a( p. -oi ,,..t. c, ,.,r
Doonr cen ricuwe herdcr cn leÍraÍ, 6 mrrÍ is dc b.lcsriging\di.nsr. Ds. Vrn DooÍn is
bcl.'id her roorzilterschrp vrD de rondrgsschool op rich tc ncmen eD g.rar lts rodlnig op I
.rpÍil luncrionc.cn. Pier Kooinr.rn woÍdr n! pcriodiek alircdcD lol lls.;reen aAimcr Àcrio.
,?(n. I1 iu lur\4.,rnter.,1 \,,.r'het :,r{..r..r',/.r I.c..dr i,h.ihr.\.t, r o Kr.,.I s,{,.
mer rlg.mene Ícmmen ror hrar oplolgstcÍ cn bibtiorlrecaÍcsc bcDoemd. In I938 \\or.lr ,1í)

keer rondagsschool gchouden.
Idr Pldi/ier stclr voor behrllc hcl ParNtèesr ook her pinkncrl.cst met d. kinderen in dc kcrk
te vicren. De kchtcollecrc brcnrl dit irar / 175.35 op. Kous.n woidcn njel nrccr gcbrci(i. In
phrl\ dilar!rn wordeo uitsluÍcnd Ie!en\mid(letenprkteucn uirgedeeld.
Dc kla\setrdcling. van i.rar tol laar ordcr $,crp v.tn (ti\cussic. $,ordr nu /o gewijrigd d.tt mei
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de 7 klassen rlleen des midda-ls zondagslchool wordr gehouden:4 klassen lussen 2.00 en
3.00 uuren 3lussen 3.00 en 4.00 uur.
30 maart I939 wordt de eerste ouderavond gehoudcn. Een geslaagd €xperiment. Er i! jaren
over het wel of niet houden van een avond rls deze gediscussieerd. Ook wordl een fond!
gevormd voor een gezanrenlijk bczoek .|ltn her N.Z.V.-confèrentieoord op Kalteel Henrnren.
De dLeigingen van de 2de wcrcldoorlog woÍden ook voor de zondagsschool concreel. Dc
boekjes van het Nederland! Bijbcl Ccnoo6chrp (N.B.G.) moeten uil Engeland lomcn cn
worden pas in de ke$tweck onlvrngcn. Tê laar oln om tijdens het kersllèesl te worden uitgc
rcikr. Zoals gebruikelijk besluiren de nedcweÍk(soeÍs van de zondagsschool hel kerttfcest
met een dankstond in de consi\roriekaner. zielsievreden en Code dankbaar dat alles weer
naar wcDs is verlopcn. 19:10 slart in hel leken van he1 50jrrig bcstaan vaD de rondags-
school. On dic reden wordt reeds 14 tèbruari de oudetuvond belegd. Dnar houdl M. van
Ooyen een inleiding over 'de praktijk van de zondagssclrool. Co Kraay veíeh een verlual
en P. Kooimrn en A. de wit declameren. Een Teer geslaagde avond mer een geanimeerde
wisselweÍking vrn vraag en annvoold tuiien ouders en bestuur. Ir diljarr is penningmeelte'
resse Idx Plairie.:rttredend maar zij sordl nrel lgÈnene slenmen herkozen (1 blanco).
Voor de viering van het gouden jubileunr wordl vooÍlopig de datum maandag 2Íl okbbcr
geprikt. Het beÍuur íaat eeD gczxncnliike bijeenkomsi voor ogen met oudeh cn kinderen
in de kerk en een gcdnchtenisrede uirsesprokeÍ door d!. Van Doom. Er zal een gÍole
grocpsfoto lvordcn gernarkt om aan de kinderen uit le reiken. Ii levcn zijnde oud-predikan-
tcn cn oud ncdewerk(s0ers zullen \lorden uitgenodigd- Ook aan ofliciële gaÍen wordt
gÈdacht: hel gemeentebesluur. de ringprcdikanten. andcÍe veÍenigingen un onze gemeente.
rondrgsscholen uir onliggende plaatsen en naruurlijk dÈ alseneen secreraÍis v:rn de N.Z.V.

D? :onlagsv hool ítt 1910. De:c foto ís renxakt i.\.nl. het 50 iatig bestaan vn d? .otdags'
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De oorlogsjaren
l0 Mei 1940 bÍeekl de oorlog u it en op I 2 en 19 tnci woÍdt geen zondrgsschool gehouden.
Het gebed uit de notulen van 4juni I910:

"Dtt Cotl \?ot on\ grcte nnue sparc is oti:? h&1.. W. \'eíett nict n\tt tlc tíi.] ons
1',, n ar't ldtc ao\C.,lJ, ,tt.-':t \,'.

De plannen voor de viering van het 50 jarig bestàan van de vercniging gaan de koelkatt in.
wel krijgen alle kindercn een foro. De bezette. zel ook het verenigingsleven iteeds nreer de
pen op de neus. De Nederlmders worden ontzeltend slim nr hcl bcdenken vaD vctzinsels om
de vcrordeningcn van de bezettende macht le omzeilen. Zo dringi de N.Z.V- eÍ bij de plaac
selijke rond.rgsscholen op iran zich onder de Fraphr van de kerk le veÍschuilen. de benoe'
ming !an de voorzirter o1ïicieel door de kerkermd rc doen bekrachtigen en dal in de kerke'
raadsnoiulen vast te laien leggen.
Deze wenk wordt begrepen. Het voo bestaan vàn de zondagsscholen start op hel spel. De
kersrviering l9:10 vindt plaat! ir een totàal veÍduisrerde kelk. Het aanvangslijdslip is ver
vroegd naar 3.30 uur. Er staên nu ook kaarsen op de dekli.jstcn van de lambrizcring en her

balcon. De belangi'telling van ouders eo gemeenleleden is echter nrinder grool dan in voo.-

In de vÈÍgadering van vÍijdag 21 1èbrua l94l deeh Piel Kooiman mee dar hij op veroek
lxn ds. Vrn Doorn en na rijp beraad her voorTirtcrschap van de C.J.M.V. heeÍi:ranvaad en
het algemeen adiunctschap van de zondaglschool ncedegl. Het bestuur belreurt dit len zeer
íe. Dar de dominee zonder overleg hel bcsluur vm een zijner beste kruchlen beroofd. wordt
hem zonder meer'duidelijk gcln!àkt. Ik dachr wel dal het niet in goede aarde zou vallen .

vevucht dr. Van Doorn, rnààÍ de jongemannenvereniging hceft dringend een nieuwe leider
nodig en wat het z$dànt is moet hel zwaartst wegen. En zo laal Piel Kooiman na 8 jaar

trouwe dicDlt de zondrgsschool achler in de hoede vrn het zittende besrLrur. Bij de verkie-
zirger wordt MnuÍ van Ooyen algemeen adjunct en Bers Kooiman secÍeirresse. woensdag
20 aulustus l94l bezoeken C. van t Hof. Bets Kooimàn en Ida PlaizieÍ de F:rrvergadedng
(tcvcns her 75 jrrig bestaln) van de N.Z.V. in Utrcclrt. Dil ja.rr moel de zondagsschool een
vrn haar kinderen missen. Na de zomervrkrntie blijfr de plaal! van Henk v.d. Herik lceg.
weggenomen door een droevig ongcval. De zondagsschool lcgl een krans op Tijn grale. Ds.
Van Doom neemt het beroep naar Vollenhove aan. Op de 2e kerstdag wordr weer het tradi-
tionele kerstfeest gevierd. Dir jaaÍ Íaat hel geheel onder leiding van Maart van Ooyen.
Dankzij de iniriarieven vrn Ida Plaizier kunnen de kindcren nog roy.txl worden getracteeld

nl laat de írenger wordende ranrsoeneÍing zich rn dc distributiebepàhrgcn steeds meer
gevoelen. Niettegenstaandc de verheviging van de oorlo! k.in. Gode ziidmk. het zondags-
schoolwerk nog sreeds voortgang vinden. ln januari 1942 komt A. van ooyen het ondelwij-
Tersream vcrsrerken. OndÈÍ auspiciën (bescherming en roezichtl van d€ keÍkeraad worden

à1le kerkelijke veÍenigingen gebundeld in de HcNormde vercnigings Centrale. Ida Pl.tizier
cn A. de wil leíegenwoordigen de zondagsschool.
Zondag 15 februari is er geen zondaglschool, dm doet ds. P.A. Lefeber zijn irtrcde. die

levenr bereid is her voorzilrerschap op zich lc nemen- M. van Ooyen wordt met algemene
stemmeD opnieuw algeneen adjunct. De nraaDd nram brengl nog sneeuw en ij!. Op hct ker

kelijke crf wordt in de oorlogsjarcn intensicf vergrderd. waadoor hel vij vaak voorkomr dat

de consinoriekàmer niet beschikbaar is voor hct besluur van dc zondagsschool- Daarom
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moet voor veryaderingen nogal eens worden uitgeweken naar de huizen var de beÍuursle_

den. Zo wordt op 2a juni 1942 bij Co KÍaay thuis vergaderd en op 22 juli bij lda Plàizier'

Door iedercen wordt àit trouwens wcl als plez'erig ervarcn De schaanle aan brandltof laal

zich meer en meer voelen. Al in d;l jaar wordt de zonervakantie ingckoÍ lot 2 weken'

omdat her bestuur voorziet dal hcl in de komcnde wirter best tobben km woordcn met de

verwanning. Het idee van de kindeÍkerk rijpt EÍ worden deze zomer reeds 2 proeven geno-

rn"n o. 
"li" 

ttot..n g.tameÍlijk in de kerk bijeen le brengen. De br'rndstof voorziening

wordt nijpender. In dize tijd bÍengt bibliothecaresse Co Kraav hct bestuur Ír veÍlegenheid

als zij h;ar touwplannen ontvouwd Hoe wordt op korte temijn een goedc,vervangster

gevonrlen? Zalerdag 12 september is er een zondagsschoolconfereniie in Heeriansdam.

i"aaraan uanuit RijiooKl 5 medewetk(st)ers deelnemen ln de steeds donker wordende

weÍeld worJI Ioch e.rr ke^llee.r g(\reÍd Al' irle lrr,le''remmerr rrnÈcn: Dr r i' url '
$ereU' dur'rÍe $ollflr een lichrJrÍ lrchren ''pdecJJn \ÍJdr.meniStinderhtrfl/ichrn!nrl
af wrt dc toekomst brengen zal. Na aÍloop h de consisrorie zegl Van \ Hof: 'wnt is zondags

schoolwerk hee ijk en mooi weÍk. Kinderen rol Jezus brengen

weer cen jàar vàorbij en hoc vurig er oln gebeden is. hel hcêfl de vrede niet gebrachr-

BedÍoeg h;t aantrl kinderen eind decembcÍ l94l 167. nu eind december 1942 207'

Be{:in igal komr Prer Koormrn reruA na dc /ondrr*chool lederecr i\ er hlii mee

\\àen.rlag 2l julr sorJr fl een .'u,lerdtond schouden onse\eer 40 m^ede^ rc\en ce\olr
aan de uiirloíliging. weinig vnders komen Voor jongeÍe 

'nannen 
wordt de slraar trolwens

onr crlic. Mrar rlii rilq ril. zirn er rrzzir. 'oor her Íon'elerr r:n rrbeider ' luÍ (r3' R"it h

Drn qàrdr her rl "eer 'ni' rilriom 'o,rbererdrncel 
re rellrn vooí her kel'rleen Cclullr!

1ri| er 1oq alrird aoede aee.ten rn d< Ëcneenre. di. hel n'ugelrlk mJlerr orn de hndcren Ie

icreren. rroe'ctá'r nreit'er belanrritre t3n her te^le('r i' \\el uoroen cÍ \rn J" oudeÍ.

versnaperingsbonnen gevraagd van de dislributieknarten ln 1943 valt 2de kerstdag op zon-

aag. In r.lezc uilzondert;;t< situatie woÍdt bij wijze van uÍzonde ng her kerstfeeÍ vnn de zor
d3r.\hoolop I .re ker.rdrg :". rerd rneer riok!ol.ekeÍl \4oreenvolPendjJlde\:rrins

"ollrn Ie.ptrs|\oor l-erncin rrore lrr,lerenl Kureí Punr lÍiisr fl:.- uir d.rnl-\u{ rl de

mocire cl-ooi trem gerlaan onr ook dit kerÍfeest weer Ínogeli.jk te maken. Ook 1943 brxchr de

vrcde niet. Het amtxl zond.tgsschoolkindeÍen bedÍaagt pcr 31 december 236. een roename

ten opzichte v r 1942 vrn j9. Er is reden 1ot diepe dankbarrlreid. Veel lnnJgeioren zijn

.loor de oorlogssituatic gelroffen. de zondagsschoolmedewekeh bleven er allen voor

ge\paaÍt. Zells niemrnd werd gc{twongen oÍn onder re duiken of in Duitsland te gaan wcr-

ien. Coa ls maclrlg. Cod is goed. 44 maài is er in 1943 zondxgsschool gehouden. l2.maal

vergrderd met sreeàs de behandeling van een bijbels ondcrwerp weer wordl een bhdzijde

Ír {te geschiedcnis van de zondagsschool omgeslagen

Mcr d; bemoed;ging: Zijt sterk en hebt goeden moed' wordt aan het jaar onzes Hercn 1944

t'cgonnen. In feÈru.rri rla de dood wreed toe Het zeer gewaardeerde mcd€beÍuuÍslid C

.:r; r Hol, Jc trend \',n ong er'^ud $or,lr plo.'elin' $e,reroeler' Perre K'oor$rll
reemr /rJI tl:rJl. rll \. usi.rlk-' \rn de,'e \hri\ bel'{nen. komr Jc'^b'rUdin! binnen d'l
Nico v.rl. Berg is verongelukt. s Morgen! g.xit hij vtrlijk groelcnd dÈ deur uir, een uur.làreÍ

wordt her ionàetje doort thuisgcbÍacht. Verdronken Nog een ander kind. Sicm Bravenboer'

overlced na lang rick re zijn geweest.

De vergadering !an 26 juni wordr bijgewoond door cnkele personeelsleden van de zondags'

school-urr BrÀrdrechr óm te wêren hoe Rrjsoord er zinvol inhoud aan geefr' Op de veÍgade-

ring vàn I augustus is oud predikant en oud-voorzirter ds Den Duvn grst Zijn ziekte i!
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g€lukkig lol slilsland gekomen. Hel is een 1èeí om hem. die de zondagsschool altijd zo van
harte was loegedaan. weer te zien en te spr€ken. In Heerjansdam wordl van lijd lol lijd. in
plaals van zondagsschool houden. geèxperimenteerd met een kinderkeÍk. Wellicht is het ook
iels voor Rijioord. Het komt echter in 1944 niet van de grond. Ofde oorlogssituatie er debet
lian is? Waarschijnlijk wel. nuar over het rcstercnde van I944 zijn geen notulen. Zeer aan-
nemcUjk is hel dat niet meer kon woden vergaderd. Wel woÍdt het kerÍlèest gevierd. Wat
ons ook wordt onlnomen en hoe wrced de $,ereld ook i!. venneldl het oude nolulenboek
plotseling. Dit toch blijft en kan ons door niemand worden onrnomen: 'Gods grcre lielile
door het Tenden van Zijn Zoon voor onr aller geluk'. Op de koude en gurc 2de kerstdag om
10.00 uu de viering met de kleinste kinderen, om 14.30 uur met dc oudlte kinderen.'Hoe
zal ik U ontvÀngen. hoe wilt Gii ziji onxnoet? Voor dÈ kleinljes veaelt Idn PhiziÈr uit hel
k€rÍev:rngelie. Bers Kooiman een pmchiig sfeerverhaal. Voor de Srolere kindeÍen Janus de
Wit en Maart van Ooyen.

Waar het vanda,rn komt. komt het vandaan. maar zel1.s in het hartje van deze bongerwinter
worden de kinderen heerlijk gelracleeÍd. Beide kerslvieringen. de kaarsen in de kerslboom
ontbreken. omdat die nergens meer te krijgen zijn. 

'nogen 
zich in een opmerkelijke belang-

stellírg verheugen. Reeds daagt het in het Oosten. het licht schiJnt overal: Hij komt de vol-
ken rrooÍen, die ccuwig hccrsêD zrl- En die troon hc€ft iedeÍeen hàrd Dodig.

Onder d€ €norme druk v:rn de lotale ooÍlog en de schrijnende ellende ràn .rl deze kommer
en kwel wordl 14 januari 19,15 loch weer met de zondagsschool begonnen. IIer is zeeÍ de

F inancice I ove nic ht I 9 44

Ontvangslen
Batig saldo I 943
Collecten

Uitgaven
l0 blbels à Jt,30
Joh. v.d. Waal

J. Hlizer
H.V.C.-codriburie
I exerlplaar 'Feesten'

Joh. Broekhuyzen
J. den Otrer
Bijdrage oÍget Noordkerk
GezaÍgenbundel Ned. H€rv. kerk
M. Huiz€r
W. de Koning

T.v.d- Waal
T. den Ho€d
Batig saldo 1944

t69.44 13,00

30.00

Í 14,2s

í r,40

/ r.l0
J 36.30

Í 16,45

J 40,00

.t 3,00

/ 31.50

f 1,35

J 15,00

i 43,60

Í 24.01

Í 223.46

f 1e!É!Í 4e!,61



vrnag of mannen als Piet Kooiman en Maa van Ooyen hun werk kunnen blijv€n verichten

Mel die tdeste nogelijkheid houdl het bestuur terdege rekening.

Noch Bets Kooiman nog lda Plaizier laren zich er door ontmoedigen. Dan doen wij hel is

hun 1ènn ànrwoord. Het \À,ekl verbazing dal. nietlegenslaande de lurbulente lijd vaD oorlog

en bezetting. van onderdrukking en lcrzei. d€ zondagsschool is blijven functionerèn gàan

groeien en blo€ien en dar ondanks de belemmering vÍn vooÍdurcnde vorderingen van scho-

len en huizen ier legering van dooÍrekkende Duitse troepenonderdelen.

Uir de notulen van de bcrettingsjaren blijki zonneklaaÍ dat niemênd z;ch ooit van zijnlhaar

sluk heeft lalen brengen. dat ninner de zorgvuldigheid uit hct oog is verloren ren aanzien

vàn dit íuk gemeenrcoPbouw.
EÍ spreekt eilr gewèldige gedrevenheid uit . cen groot geloolivertrouwen eD lielde lol de

He€;. wat een dludkÍachl. Oln grote bewondering voor te hebben en een liclrtend vooóeeld

voor komende generaties.
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Van 1945 naar 1990
De eersle bestuuÍsvergadeÍing in bevÍijd Nededand wordr gehouden 5 juni 1945. Wat i! hier
na de barre hongerwinter 1944-1945 reikhalzend mnÍ uilgezien. Op een wonderlijk en
onverwacht ogenblik. schrijli Bels KooiÍn:rn in het nolulenboek. schenkt God ons vrcdc.
Hem zij hiervoor alle dank. Maar alles is dooÍ de lange oorlog ontvÍrichr en dc sporen daar
van zijn ook diep getrckken in de zielen der kinderen. Het is hard nodig de bànd rLrssen zon
dagsrchool en kinderen weer aan re halen. Zij mlr€ren voelen dar wij ze nier losl en.

F inancie el ov erzícht I 9 50
Onlvargsten
Batig saldo 1949
Collecten

Inzameling Kerctfeesr

Opbrcngst
jubileumfoto's

sept. '49 i
Reisgeld N.Z.V.-med€werkster
T. de Vries J
12 Klasseboekies + pono J
100 PaasliluÍgiën I
ConÍibutae NZV + Kerstcollecte f
380 abonemelten 'Onrc Zondag /

283,50

4'.76.26

UiisavêÍ
20 exemplaren 'Leer ons bidden f 5.2s
Medewerking kindertoor oud€ravond

12,@

2.--

4,20
65,50
95.00

i 12.87

J 0.s0
í 4,20
.f 10,05

Í 2,10

I t,1O

I 7,s0

.f 4.r5
Í 20.-
f 3.--
J 6,25

I 3e,
t 140.10

"f 3130
J 67,\5
J 1s3,20

J 24.s0
Í 45.26

-f 20,-
Í .11,78

í 23.84

Í 272.55

Bijdrage inhutd'ging
burg. Ni€uwenhuizen
I l0 Pinksrer liruÍgiën
30 exeÍnplnren 'Mary Jones
Beloningskaanjes
15 ropslers + pono
50 liturgièn 60-jaris jrbileum
150 enveloppen +
150 geslencilde brieven
SpreeksteÍ Jubileurnavond
Sigarcn voor de orgrnisa
200 lilurgièn
1000 kerílilurgiën
156 foro s 60-jangjubileum
Rooslers 1950 + ke.slzakken
Joh. Broeknuyzen

350 rn. kersdint
Kosten Van Ooyeí en AldeÍliesten
250 KrenÈboilen

Keótboom + versiering
T. v.d. W.al
Batig saldo l95O

I8
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Om di€ reden diem het contacl met de ouders te worden geintensileerd lda Plaizier d.ingl

nrr op het houdcn van een oudeÍavond na de zomervakantie Er zal eeD half uur mei de kin-

derervan de hoogsle klas gewoon zondagsscbool woÍden gehouden om daarna vm hari 1ot

hnrt me1 de oudeÍs te sprcken. l1 Oklober vindt deze ouderavond plaats. lda Plàizier zet op

íijnzinni-se wijze uileen hoe ouders. kind€ren en onderwijzend peÍson€el tegenover elkaaÍ

Iirben gi*a.rn om het zondagsschoolwerk le doen slagen. In zijn onderweÍp Hoe vo€den

wij onze kinaeren op waaÍschuwt ds Lef€ber dat het normbesef van volwassenen en kinde-

ren door de uezertingsjten en de nr-oorlogse ontwikkelingen een geduchte knauw hebben

gekregen. Veel le weinig voorlichting g€ven de ouders hun kinderen op sexueel gebied' oler
á. o'"gung tu'."njong.ns en meisjes. de verhouding russen man en wouv Hiedoor wordi

omlaag gehaald wat God goed en heilig heefr bedoeld Het ke$tfeest 19'15 krijgt een exlra

dheniiÈ nu her vrede op aarde is. Moge het ook vrede in de hffren van mensen zijn. 'O

Vredevorsl. Gij kunt gebieden den vreed op aard en in mijn ziell
Vroeg in 1916 slerfiien van de zondrgsschoolkinderen' Nellv Kooiman. wij mogen ver-

rouwln dat God hêar tot Zich genomen heeft, vermeldcn de notulen Een Íijke trcosl voor

de bedrcefde ouders. Bcrs Kooiman stapi in het huwelijksboolje en dat betekent dat de zon-

dagsschool rfstand moer doen van een vooÍrcffelijke kracbl. In gelal van nood mag er een

beioep op haar worclen gedaan. zegt ze toe Hier blijfr het niet bij Kommeriel de Bruin en

TeusáKooiman moeten hel ook al laten weteo Zij gaan de veQleging in

Gelukkig staàn er sleeds weer nieuwe krachten klaar om de tooÍs over te nemen: Nel

Nugterei, Truus de Vogel. Bels van deÍ Rhee. willv Groeneboom.Piel v{n Hal en Cees van

Oolen. Ds. LeÍèber neèmr ditjaar een beroep.un naat Alpben a/d Rijr. Hij legr het voorzir-

terichap van de zond.rgsschool DeeÍ in de hoop en het vertrouwen da1 beíuur en leerkrach-

t"n 
',rei 

coar nulp en ."t vrcugde bun werk zullen voortzelten Ds P. Slerk. de nieuwe prc'

dik.rnt. volgt hem op als voorzi(er. lda Plaizier bezoekt 12 jun; de N Z.V. jaaÍver:adering

h Amsterdam. 3 auguslus is er ouderavond. Het lhemê voor deze bijeenkomsr is 'kindcrvra-
pen en sorJ' rnselir.l ,loor me,r,'u" Hoek Hêr hoolrepunr \Jn her' rÍ i'ruruurliit de

i"^1"""no. r,nJ oe.ember lors ÊJ:rr d. srerk in milirdrÍe drenn Hrj $oÍdr \eldpredrker'

De tijd sne-lt voo en de jaren rilgin zich aamen al! de parels aan een halssnoeÍ In 1949

rrouwen Ncl Commi.js en Nel Nugteren. maar Conie Bo1. DiÍs v d. Leer en Teuni Huizer

laten hcr eveneens aiweten. Hun plaatsen woÍdeo ingenomen door Anna en Lcni Goumrn.

Ellv Stok. Bets Hooce en Lcen Blaak. N Z V -lrainsrer mej. T. de Vries houdt op de ouder

avónd van 20 seprember een causerie over 'Kinderpsvchologie en demonstrêert met een fla-

nelbord. In l95d vergaden het bestuuÍ l0 keer. Het Paas-. PinksteF en Kerstfeest woÍdl op

de gebruikelijke wijie gevierrt. Aan het 60jaris jubileum wordt enige aandach,t besteed'

Itaà'r u.rn ooyen veaelt over 'Zondagslchool vrocg€r en nu elr mevrouw Hoek.over
'Zonrlagr,schooi in groter verband Er worden ook foto s gemaakt Van hei hulpkcÍkje in De

Zwaan wordt regelmalig gebruik gemrakt om le vergadeÍen.

rn de vergaaerira van i óaa neent Piet van Hal her peningmeestcrscbap van Ida Plaizier

over. Truirs de Vlgel gaal irouweo met Leen Blaak en neeml. na vele jaren irouwe mede-

wcrking in de vergadering van 20 apdl afscbeid. Ook Jane vàn Noofl zegt het bestuur vaar-

wcl. Dà nog heel jonge Àlie van Hal, Nel v d. Rhee en Suze Konijnenburg nemen de open-

gcv.rllen plaatsen'in. In het kasboek staat in decêmber l95l een uitgave geregislÍeerd van

iI1.80 vóor 2 boeken à f5.90 per Íuk. I voor Maart vrn Ooven en I voor Ida Plaizier in

;eÍband met het reit dat zU 25 jaat aan de zondassschool zijn veóorrJen Op $'clk€ wijze

deze iubilea ziin gevierd. Íeppen noch norulen nocb het.jaaÍverslag
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Het6A iatip ithilc n.
In 1953 tÍekt Lecn Blxak rich reÍug uir dc lcidnlg v.rn dc zondagsschool. hr henr wordt ceD
goede kÍrchl gemisr. MaaÍ het weÍk garr dooÍ. Dc vicringen vrn het pa.r\fècst. hcl pinksteÍ
teest en voor al hel keÍslÍèest blijven de hooglepunten van ieder zondrgschooljarÍ. Door
huwelijk en drukke werkrarmheden houden Bets y.d. Rhee. Annie Gouman cn Ellic Srolk
het in 1954 voor gezien. Teun VeÍhoeve en Bep Kloorwijk zijn bereid een decl vrn het wcÍk
op hun schouders te nemen. In de lersadering van 241èbrurÍi 1956 wordr Bep Kloorwiik rot
secretarcsse verkozen. Nel v.d. Rhee neenÍ de lerantwoordelijkheid voor de bibliolheek
o!cr vrD Lia Konijnenburg.
OÍn gerondhcidsrcdcncn lcgt Ida Plrizier in 1957 haar wck,axmheden lijdelijk neer en
$ordr op ds. Sr.rk ccn bcrocp uÍgcbrncht door de hervornrdc genrccntc Maurik (Gld) dar hij
mnneeml. Bcgin decembcr vc rckt hct dominecsgezin. Zondcr cigen predikant wordi het
kcÁtlccsl lcvieftl. Na een alwezigheid van ongeleer 5 iaar komt Leen Bl.r.rk de bestuursge-
lcdcrcn wecr vel5teften. In het voorjaar van I958 doet ds. H. Doslenbroek zijn int.ede.
Ook hij is gclukkig bercid het voorTittehchap van de zondagilchool op zich te nemen.
OveÍigens blijft hcr ccn gaan cD komcn van leerkracbren ln!àr nret cen vasre kem die op
j.'renlanse erv.'ring kan bogen.
Maart v.rn Ooyen en Ida Plrizier sinds 1926. Janus dc Wit sinds 1930 Èn Piet van Hll virnàf
19,16. De dame\ Van Hal. v.d. Heerik en De Wit achten hun tijd gckomen lnarr Nel
Bossenbroek, Corr de Jong en Corry van Ooyen nemen hun plàarsen in. De jaaNergadering
van de N.Z.V. h Den Haag op 3 en 4 juni wordt door l0 bcsruuhleden en leidsters geza
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Bestuurs- en personeelsleden in 1956:
Dc hcren:

Ds. P. Steík:
Picl van Hal:
Maarl van Ooyen
Teun Verhoeven
Janus de Wil

De dumesl
Leny Gouman
Alivan Hal
Bet\ v-{l Hccrik
Betsy van Hoogen
RieÍ HriTcr
Bep Klootwijk
lda Plaizicr
Nelly v.d. Rhcc
Tíira de Wit

Per\oncelsmul.ric! bliivrn oot in 196{)en dftrnr alllr cle ordc vrn de drg. D. plrrrscn lrD
.lanDy \'.tn t Zeltilc .n Tctrn Vcrhocvcn woÍden ingdnonren d(\)r Iill,"- !.ln w.rhuÍn cn Wnn
Lod.lcr. Ncllr de Ruircr lcrhui\r cn Anny BÍllcnbo.r i\ ern\tig /iek ge\!ecÍ. Mllrr hct
$cÍk gur door. Ier gclegcnheÍl !an hct 70 jarig benrun woÍdr dc rondrgsschooi gepo rer
Ieerd. Ecn prucht ibro. Ook i\ cr 8 okrobcr l96{) c.n ieesrllond n)cr allc t in(lercn. I.tr \!oÍ-
den eerr parr films leÍoond er) ecn grocp kindcrcn bceldt het lied ll(nland /c /cggcn Je
grond i\ zo dra\'ui!. Als .llrndenken krijg.n dc kindercn h.l speldje mct dc bckendc kindcr-
kopje\ mcc nur huis. War cen regcn is hcr. cn dlrrroor \yo t God sc.hnkr. drl hcr /on,
''.....,.t.', ' r,ir,r Lr-Jno,.r L' Ik. Ln.I I J.n
lloc lerneld.ns\xdd ook. en het i\ ee| warÍ gcnoc.lrcn un dc notulcnbockcn dc 10Íljarige
gcschirdeni! lan dc /ondlls\chool lls een lihr I r i. loorhii latcn grln. hcr vocrt rc lrr
on allc dclril! le vcracl.lcn. Wlt i.dereen bii het lc,,cn rnodl op!allen. is hel enlhou\iasnc.
de Iiclilc .n de loe!!ijding rvraDncc bcituur en lecrkrrchrert !rn wcck rot \!cck olue kindc
ren !ar dc Herc.lezLr\ !.n.llcn. rndcrc pr.rchtige brlbelse geschicdcnis\eD op de o t!ankc
lijke kind.r/iclcn weten le elsc cn rc lcrje( leren wli.ll rn rii hun hcte ]e!en turg hcÍinnc

Collcga Anny Brrvenbo.r hcelr dc \h ijd trgcn h.rlll riektc uncnrdclijk toch op moetcn gc!cn
er) o\eriijdr ló ausustu\ 1962. Ecn s(x)l lcrdrier. |ier rlleen \oor h,rar v der en moedcÍ.
wil en Lco. ook voor de,/cnrdrgsschool. On/c iiÍten /iin n cods hrDd. Hcl leven gtrlr
onverbiddclitk vooÍ.
l)c srmenwcrking mct dc /ondlssschool in dc Z$aan ontr!ikkclt rich in posiricv. rin. ID de
bcltuurslergad.Íin.s lan 12 m irÍ 196.1 lcgr d\. llosscnbrock her loorriucAchdp !.tn de
zondrgslchool cc.. tlij hceÍi een bcrocp .rtlngcnonicD nuar de hcÍ\1nrnd. gcmc.nte
Bussum. NÍarÍ !rn Ooycn sprcekl $oordcn yrD drmk cn lvcn\t de domnic. God\ /cgcn toe

',lll'l'1.,]"'''..'''',,'Dc vacaturetijd i\ kort. N.ur Rijsoord koru oycr d\. r\.F. Verheule trir Sl(rtcn. Dc
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D.:o ttarskhoat hii haat70 iat han.!.t

Heí\,.n'dc verenij'nc ( enlrJle or;.'nr'eerl $.Jn dJ! I{ rrr.i( rr b<!rocrr"r\urld $ r

ook J" /o n!:*ihool \.Írelen$oordrjlr ' Kin'lcr<rr ^nd(r l<:Ll:n' \Jr' \lJrr'\r
ÀiJcrriesten zi',!en er e'kele liedres ooi is cr een spandoek met de woorden: rl'rrtelijk
welkom in Rls;d. Symbolisch icgt Muart vrn Ooven de voorzitrershrnrÈÍ in hrnden !a'r

Bestuurc' en personeelsleden in 1962:

De heren:
Ds. H. Bossenbroek
Maart van Ooyen
Janus de Wit
Piet var Hai
Leen Blaak
Wirn Lodder

De dames:
Ida Plaizier
T. Huizer
B. Hoogen
C. Lodder
B. Klootwijk
C. van Walsum
R. Liebeek
F. van Nes
N. Bossenbroek
H. van Deutekom
G van de Hoek
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Bestuurs- en personeelsleden in 1961:
De heren:

Ds. A.F. Verheule
Maaft van Ooyen
Piet van Hal
l,een Blaak
D. WiÍe
Wim Lodder

De dames:
F. van Nes
C. Lodder'
B. van Hoogen
R. Liebeek
M. Alderliesten
B. Kloolwijk
M. Boi
K. Koolman
A. van Cameren
A. van Dricl
N. van Walsum

1965 sraar h bct tckcr uD hct 75 jrrig bcstaan. tsr wordt .cn jubileum-loro gemrlkt en op
2l rLrgLríus ccn schoolrcisjc ndrr hct \,lastbos bij Brcd conrplcct mer \peufiocht. spelle-
tjc!. pick-nick en !oor elk kind rwèc ka.tonndjcs Iimomdc. Voor dc herd.nkingsdicnst op
roDdrgnriddag l0 oklober om 15.00 uur. \\raÍin d\. Verlreule \ooÍgart. is ccn spccirlc litur
gic gcmaakt. De kiRleren hebben er een .rcrief ftndeel in. verrorg.n dc \chriftlcring cD /m
gcn rplrt. I:cn uilslelend lerlopen \pecirle kerkdiensl. \uarin looral dc dlnkb Íhc door
klinkt jegcns dc Allcrhoogstc loor ZUn Íouw en goedheid. Het Jubjleuor jlaÍ wordr mcr ccn
ge/arrenliikc kcrst!icring sÍccrvol aigcsldcn.
ln juni 19ó6 lieí dè Ncderhnd\c ZoDdagsschool Vc.cniging (N.Z.V.) haar l0[ja g
bcstro iD Amsreràm. Een depuÍiuie van 5 pcrsonen uil besruur.D pcrson.cl. w rr,rn
onclcr mccr d.cl uitmakcn Picl van Hal. Bep Klooxlijk en Maarl van Ooycn, \oonr dc lèsri
vitcircn rond ditJubilcum bij. Iien pmchtiSe dag. w.urof in grote dar)kbxarheid l]lrg wordrD
reruggezicn. zo rnppoÍccrd dc !Í\a.rldiging.
Het PinkÍcrlccst \lordr gcranrcnlijk gcvierd met zond.rg\\chool De Zwran !.llr juÍiiou*
Ro'neijn. Op de opcningsarond voor het wintcnycrk op I scprcmber in De Bron. georg.r i'
sccrd door de HeÍlorÍxle Gerneenrc Ccnrralc (li.V.C.). ringr een gÍrepjc /ondrgsschoolkin
dcren oDder leidrng van Marijke AlderUeien cn beelden ndeÍè kindcrcn dc gclijk.nis rdn
dc $,iirc cn dwa,c maagdcD uit. In september wordl opnicuw een uirshnic gemukr ndr
Noord BrabaDt. Ringelcnbcrg rijdt.

^is 
e\rra b.gcleidí.rs !!an mcc de damer Van Hal, Nugteren en Vefteule. Op de lergadc

Íing vrn 20 scttcnrbcr \vordl ovcrwogcn de klassen 5 en 6 samen te loegen en bovendie
gelijktijdig ran dc rondag\\chool rl tc Iatcn ga.rn. Dit houdt in dat de leeiiijd\grens om de
school Ie lerhren mct ccn j r woÍdt ycrvrocgd.
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NaJn enlele ionee dJne' \eÍlrren in her vroege vooÍjrrr u oudseLlkrrden L cnBl rlen
trnur rle Wir'Je-uond r:'\hool \4 rr \rrr Oo)en gre'l c\eneen\ rc kennex c nd lqob le

/ullcn opnrt|cn. Hrj h;ell er drn ln lJJr on/irlen 'n \indr hel lrlÈ/dmerl 'nd 
uclrelle'

;;;".'ilii ;qd. zijn er 2 conrirentics 12 Dolember in Derfr ' le rovember ir
Dorrtrecht. Het terstfeest woÍdt uiteraard weeÍ op lraditionele wijzc gevierd

20 JJnuJri l"o. $oÍÍlr oc emrnence ! *r \ dn O^]en JooÍ her b('ruur er peÍ'oleel \J| de

/on.lac*choolern Íe(enlie aanseboder' 'n De B on Veel old_leerlrrri<l lo nen nern dr.'r

a" À,i,1 i." ,i-.r'.'a ai*rer' b.. verheu e 'Fldr hen nrrnen' her ho^rdb€J'ruÍ \Jn de

N.Z.V. een goudcn herírneringsspeld op

Pernler\ .uJr Je rubil,rr' sJr)neer J' burlernee'ler vrn JiÍ Hoet'n henr n'men' HV
i<""i""'"1"i'À Lerr"ed 1r(r ce rouden;r(nr(dr:lle \erbonden Ján de orJe \Jn oÍdnle

ii"i;-11"." ei""tipre.etr name',i ae H.v c . GeraÍd vàn Hal sr' namens de keÍkeraad'

Kin.leren \oelen oD de blokfluit
f' *.'á""1", ',r'r'r".*'rurren 

J.nPetoJen en \Jn oe /ondJs' t hool eerr heÍerrJoel H"l

*.*J.',j.."ri.li,r,'.i..:rldu.J(iÀil!ri' hebhcnhermi nrurelrlk remJrlren de krrLhr

i.".'." À n..,i'r-t \ol Ie houden Trou$en' $ie bcn rl \ier rn r' nti rÍ Code /rl J(

!"i; l,1o l.r '.,rr.t 
ion ,le tree' r,n oolen uordr eerr p(noJe In her oe{:rdn \Jn de /o1

àalsscbool deÍinitief afgesloten- wim Lodder lrccdt in zijn voerstappen en wordt vice'vooÍ-

zilrer.

De kinderen vaÍiereD nu in leeliijd van 4 tol èn met I I jaÀÍ verdeeld over 6 klasten Hel

"*,.i i."4.t." neernt n De geboor r<heper k inÊ lrar /:Lh rneeÍ en rne' gelden De ri d \Jn

íle gr^te pe,,in en mer Iien lol I$rJll kinderen,'orl \oorWcrelooo"lo!Ienll \ÍrJ nurÍnaal

wai ls vàorOi.j. Nieu*e rijden andere g€woonten De gezinnen wordcn mobieler' Er rinsen

nu o^k /ond.r3*choullinderen rn doopdienne.1
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ln her najaar !àn 1967 wordl het j.ugdkoor 'De waalrakkeÍjeJ opgericht Mariike
Alderliesten necnt er de leiding lan op zich. Er meldt rich een ink aantal kinderen voor
aan. hooidzàkeliik meisies. Dil koor srart overigens los vrn de zondagsschool. Her tncleren

Gouden meduíIle noor
aeertíg iaar dienst

ootjsz r.i:lÀr nóe Iro(
ído. de onde'i.heidr.o ai ootd, die brr
têheestd vdn .I.r noenzn 1:an Riddet
k4ri (rechts) zojlisr heêÍ orseo€ld.

eerNe leli.Í!iie ir

!.n ri.rtelijke nLldisi',g ir l jdaBrr d
d. hrè: xl. rrr ooijeD u 1 RijsoóId ier
derl se\allcx. De hec. Vrn OÀijeh rer.l
bove (lie! in h.l Vêr.njgnrgrgcbruv aan
di 11!urirsrc! konjnxlijk ondêNcheiden.
Bu.sênee"lêr C J f. d.Hoeret. d'€

.aar de r€.êPtie Íar
s.ko)!en. sDêkle hcn de eóuden nedà'I.
re behóFnlP bir de orde rrn oFtriê-
Nrss!! oD Ds hetr van Ooije, nah
rrijdaga\o\(l rrmelLjr àÍschêjd 'an 

dê
Rijsoorrlic Tondac:cl,ool. dlê lit v.êrlig
jaar ácrrlcrcetr xêeít srdiend.

De j!u' à, \ !êgo r's zan8ê. bil d.
undaR\cr dl 4 .poêd,s ràn \ir ookà3n

hd godsdirníondrnvijs dêel. Hii is revenr
1$dêdê voorzilter en seoeta!\ lan dê
vêrsniginc geweest. Gêen $onder dat dê
59-ja!ige jubilarn.
raàdslid is, ra! alle kanteh lol \eerd lóe-
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lan de kindercn mer het keÍslfeest in deze welvaarlstijd woÍdt genatigd. Je doet ze er lrou
\!ens niet zoh groot plezieÍ meer mee als in de soberc jàren van !roeger. Begin 1968 ncemt

Piet van Hal dl wat gas ierug. Hij blijft weliswaar ditixrr nog algemeen adjunct en penning
lncesrer. maàr zal niet iedere zondag meer aanwezig zijn op de vaste zondagsschooluren.
Axn het einde van de kerslviering daDkl ds. Verheule hem voor het vele werk d.tt hij gedu-

Íende een lange reeks van iêren voor de zondagsschool heefl gedain en \lensl hem nog
gezegende iaren to€. Hij biedt heln als afscheidscadeau een vulF:n ann. Eind 1968 relt de

zondàgsschool 75 leerlingen. Aan de cre ivireit van de kirdeten nr het ondcrwijs wordt
voonMn meer arndachl besteed met knipwerk. plakken en kleuren. In plaat! vrn de H.V.C
is door de kerkeÍaad een Jeugdraad in hct leven SeÍoepen. vaD waamil alle rctivileilen vaD

jeugdverenigingen inclusief de zondxgsschool worden gecoórdtueeÍd. Tema Breur neenÍ
ner $eÍt \ dn MarUke Alderlic'Íen oteÍ en $oÍdt Le\ er\ Nnninfmee!reÍe\:e.
Er zijn trouwens meer drnes di€ door huwelijk of verhuizing gedwongen zijn afscheid tc

nemen. In 1969 verlrekt ds. Verheule naar Voorlchotcn en is de zondagsschool voorzirter
loos. wim Lodder rrekt rich ook l€rug als vice-voorzineÍ. Voorzitter wordt Bep Kloolwijk,
Mieke Bol lecretarelsc cn Teuna Breur is al iecretaresse. op de besluursvergadeórg vrn 29
apdl kont jeugdonderling Sjaak de VÍe! kennisnr*en met de zondagsschool en vÍaagt
medcwcrking vm de zondagsschool voor dejeugddiensl op Tondng l1 mei 1969. De klassen

3 tot en met 6 rullen daarbij tegenwoordig zijn. Na een betrckkêlijk kortc vlcaruretijd neemt
ds. J. Pronk van Roiterdan Centrum nog in 1969 het op hem uilgebÍachre beroep n.lt|r

Rijsoord aan. Hij breekt lner de 80-jarige lradilie dat de pÍedikant tevens voorzitter i! vNn de

zondagsschool. In 1970 stelr de leiding zich de vraag ofde huidige aanpak van het zondags

schoolweft vooÍgezet moer worden of dat die op ecn wal modenrere leest geschoeid dienl
te 1ijn. Hierover vinden enkele gespreklavondcn plants met de dominee. Besloren woÍdl
zich hicÍnntrenr dooÍ deskundigen van de N-Z.V. en de Provinciale Hcrvormde Jeugdraad
v:rD Zuid-Hollmd te laten adviscren. Gedachlen aan specialc kinderdiensien teugddieniten.
gezinsdienslen en speciale zondrgsschooldien\len) speelt de leiding hierhii door het hoofd.
I I oktober I970 wordt een hcrdenkinssdienst sehoudeD in verband met h€l 80-jarig bestltan-

Het kerslfeest wordt op de gcbruikeliike wijze gevied. Eind l97l organiseert de leiding een

enquete onder de oudeh van de kind€ren van de kleuter en lagere scholen De uitslag d.ur
van zal voor de vooízettins van het zondagsschoolweÍk worden benut. Door het geringe

aantal inzeDdnrgen levefl dit echter weinig aànknopingspunten op. NiettegenÍaande dit
enigszins telcurÍellend resultaat wordt hel wcrk dooÍ het team, arnge!uld lnet enkele man-
Dclijke jonge kÍrchlen. met grole pcrsoonlijke inzet en nieuwe ideeën enrhousiast voortge

Eind l97l bezoeken 90 kindcren de zondassschool. verdeeld over 6 klassen met ll leid
sters. In 1972 komen Dirk en Bram Tack en Peter Kakcbeke de gelederen van de leiding
veÍÍeÍken. Her kenifeeí wordl 2de kerstdag om 18.00 urr gevierd in de kerk. Het aanLal

kinderen dat de zondagsschool bezoekt loopl draslilch reÍug. alle pogingen tot wervnrg door
de leiding ten spijt. Er gaan slemmen op voor eeD kinderkerk. Dominee Prcnk woÍdt om

advier Scvriagd over een bijscholingscursus vooÍ het per$necl. hr 197.1 is de zondags'

school in I groepen veÍdeeld. Groep I nr de leeftijd van 5 lot 7 jaàr leh 15 kinderen. grcep II
voor 8 en 9 iarigen eveneens 15 en gro.p III besleÍnd voor de 10 en ll-jaÍigen 17. in tota.tl
47 kindeÍen- In okrober 1975 bestaat de zondagsschool 85 jarÍ. In een speciale herdeDkings

dicnst woÍdt er arndacht aan berteed. Bep Klootwijk houdl het a:rn her einde van 19'75 nà22
i.rar lcid\ter re zijn geweest voor gezien. Wat een trouw! Nieuwe Sezichten in de kring vlln
lÈid(soers zijn AÍjen Lagendijk. Agnes Sloot en Corde vrn Alphen.
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In wat grotere íappen door de rccenleÍe geschiedenis van dc zondagsschool gaande. blijken
in 1976 nog 39 kinderen de zondagsschool te bezoeken. verdeeld over twee groepen. name-
lijk van 5 tot l0jaar (24) en van 10 ror 12 jaar (15). In mei is er een speciale kerkdienst loor
de zondagsschool mct daama een broodmaahijd.
2 Oktober is er een uiije en 23 december wordt gezamenlijk kerslfeest gevierd. In 1977

bemaDnen MàÍjà Lagendijk, Agnes Sloot (voorzitter). Edwin Vnser (penningneeÍet en

Pia van Wingerden de zondagsschool. Positief reageren de vaders en moeder! op de ouder

ochtenden van de zondagen 16. 23 en 30 apdl.
Hier krijgen zij een duidelijk beeld van het zondagsschoolwerk. zoals dal zondag op zon-

dig. jaàr nr jaàr uit. in Rijsoord wordt venicht. In verband met haar werk moet Agnes Slool
er in 1978 mee stoppen en Edwin Visser in 1979. Mevrcuw Lagendijk Nugteren neemt het
penningmeeslerschap voorlopig wàltr. Ook vooÍ Pia van WingeÍden breekr het moment aan

dal zij hei voor gezien moet houden. Het wordt steeds noeilijkeÍ bekwame opvolgsler! le
vinden. Gelukkig willen Gcrdien Oudijn enJeanine van der Bunt hel proberen en Altdd van

der Zalm is bereid incidenreel bij te springen. De jaren 80 staan voor de deur. 2 I juni 1980

maakt de zondaglschool een uitíapje naar het park Plaswijk in Rotlerdam-Hilligersberg.
Ko*en J510,. In septemb€Í wordl het 400-jarig bcíaan van onze gemeenle gevierd. Her

aantrl zondàgsschoolkinderen schommelt dm rond de 30. De vooviening in de leiding blijíI
een punt van vooídurende zorg voor de Jeugdraad.

Anneke Boogaard is nu voorzirteÍ Ínaar verhuist 23 december naar Hendrikldo-Ambachl.
De dames BoogeÍ Bol en Kuyvenhoeven stellen zich als invalsler beschikbaar ondar
Gedien Oudijn, Marjl Lagendijk en Aslrid v.d. Zalm ook afscheid nemen. 7 maaÍ l98l is
er een crearieve middag. Naar l3 juni l98l kijkcn de kinderen met verlangen uir. Dàn wordi
een rcisie gemaakl naar De Efteling.
Het wordl een geslaagde dag, begunstigd doorgoed weer.
Vanaf 26 oktob€r start de collecte met inlekenlijsen voor de kerslfeeslviering. In plaat! van

een kerstverhaal stanr dir jàaÍ een kerstspel op het progÍamma. In 1982 versterkt Els deD

Oíer'van der Linden dc vooÍdur€nd in beweging zijnd€ leidinggelederen. Jeanine vm der
Bun. .rijgr Ler re d'uk nrer hddÍ /bnga.lrviteilen.

Nieuwe sezichren ziin verder Petra en Els Molendijk en Trudy Commijs. Begin 1983 neemt
Perra van Alphen hel pennjngneesrenchàp over van mevrouw Lagendijk. De creatieve mid-
dag van 12 1èbruad mag geslaagd word€n genoemd. Er dagen 25 kinderen voor op Het fei
relijke zondagsschoolbezoek beweegi zich echter ir dalende lijn. voor het zomerrcjsje op 25
juni staan de Beekse BeÍgen g€pland. ln de praktijk van het zondagsschoolonderwijs blijkr
dat de leidlteh niel allemaal mel de gezamenlijke lnken uit de voeten kunnen.
Verscbil jn nanpak en opleiding veroorzaakt Soms wÍijving met als -sevolg opnieuw sierke

uirdunntug van de leiding: Trudy Commijs en Els en Petra Molendijk nemen rfscheid. Ook
bij de andere jeugdverenigingen kanpt de Jeugdraad met hct probleem vm vooídurende
mutaties. De zondagslchoolochtend van zondag 6 novembeÍ is levens voor de ouder! en
andere belangstellenden roegankelijk. Voor het zondagsschoolond€rwijs wordt sinds jàar en

dag prcbleemloos gebruik gemaakt van de faciliteiien van de O.L.'school. Deze gaan zich
nu voordoen en monden helaas l€nslotte uit in opzegging van het gebruik Overleg dienaan-
gaande tussen ds. Pronk en de direcleur van de basisschool. de heer Beckers, leveÍt ge€n

positief resulhat op. De zondagsschool verhuist vooílopig naar De Hoeklteen. De kerkeraad

beraadt zich op de huisvestingrperikelen.
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Financieel ownbht 1982

Ontvangslen
Conriburies
RenG
Bijdrage kinderen
Kersrlijsten
Nadelig saldo

t 39ó,50

J 80,03

/ 13s,--

f 785,50

/ 125,13

f 149.95

f 9.30

I 6,75

J 5.95

í s0,--

J s72,--

! t4.-
J 60.18

f 171.37

t 100.-

f 145.86

Í r07..10

Í 5t1,-

f t.10

Uitgàven
CÍeatieve middag
Bijbelkiosk Bo*jes
Tekenpapier
Paaseitjes
Kleurpottoden. stuies, punrênslijper

Plaatjes en kleurp:aten
Kijkeí voor reilje
Buskosten
Verloving
OnkosÈn
Kerstuiigaven
Kerslboeken en l,ijbels

Cash
Bakker

KosreÍ€n organisr 2 x Í25,'
Kleurplalen

Í t.1522,t6 Í1.522,t6

Begin 198,1 wordt:ran de dircctie van de Johannes Po\rschool gcvràrgd oln her gebruik vrn
enkelc klrslokrlen. Een bepcrkr gebruik voor 2 x l/2 jaar wordt tocgcsraàn. echter met dien

verstalde dar alleen oler de hrl kan worden beschikr. En die hal biedr lninder mogelilkhe
deD dan De Hoeksleen. Toch wordt er voorlopig naaÍ uitgewekcn
l0 marrt wordt opnieuw en met succes eeD crearieve nriddag geoÍganiseerd in het ZwMntje
H€l geanimeede zondagsschooheisje gaàt ditjaar rraar Du'lrel bij wassenaar. Hct idee van

kindernevendiensten, dal door sonrnrige gementeleden ook voor Rijsoord wordt gepropa-

geerd. wordr dooÍ de zondagsrchoolleiding zowel om pÍincipiële- als practische redenen

- de kerkdiensr is een samenkomsl w.rar ook kinderen een plaats hebben en behoren le

- de leiding, voorzover die revonden zou kunnen worden. mist de kerkdienstr
op de zondngsschool komen een groot aanlal kindeÍen. die zcldcn of nooir in de kcrk
komen: deze groep zou daarmee niet meer worden bereikl mct hel Evangelie.

DÈ leiding wordt versterkr mel Pelra Kleinj.tn- EÍ is behocfte ran meer leidsteh en ook

GeÍda Kranendonk springr bij. De ke$tviering Íaal dit jaiÍ gepland op 2de kebtdrg de\
middags 4.00 uur.
In de vervroegde middagdiensi van zondag 2l april 1985 neemt ds PÍonk aÍicheid. Vclen
zien hem nod€ gaan. Na ong€veer 16 jaar à.tn onze gemeente re zijn verbonden bestaàn eÍ
innis€ banden. die ovcren weer moeilijk zijlr rÈ veÍbÍekeD.
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Zondig l9 mei zirger de kinderen van de TondagJ'school in de kcrk. Hetjaarlijkse zondàgs
schoobcisje brcngt de kirdercn naar dierga.ude Blijdory gevolgd door een rcndvaart door de
Rotterdxnse havcDs mcl dc Spido. Zondng 6 okrober vertellen Ad en Karin Brccdvcld ovcr
hun zendingswerk de B.M.Z.G. Màrgrieh Vchhuir€n moet wegens onrcgelnatige dien
sten in haar werk sroppen met h:raÍ zondagsschoolacriviteiten. Bij andère lcidsreÍs doet zich
helzelfde vooÍ. DaaÍom moel eÍ meer hulp komen. Elly KonijnenbuÍg stelt zich beschikbaar.
Mel de kerstviering wordl het over een xndere boeg gegooid. In plaals van een kerstboom
alleen voor de zondagsschool. wordt een klein€re kerstboom voorg€sleld. die ook lijdens de
kerkdiensten blijli sraan. Dit \oorslel cart naaÍ de kerkeraad. De iradilionele tftrnsacties van
kaas en worst woÍden vervangen door keÍslkransjes en de boekjes voor de kindeÍen maken
plaal! voor een k3lender met'welkjes'. De huiscollecte roepl lteeds meer organisatorische
problcmen en weehtanden op en wodi veNangen door ccn dcurcollecle bij een jeugddienii.
Dêrc collecie brengt / 756,35 op. Ongeveer helzelfde bedÍag als de huinaan-huis collcclc.
Zondrg 8 december $,odr iD dc morgendienst rheol. cand. À. Sterrenburg beveÍigd rot pre
dikanr vrn onze gemeentc. Daanncc is in de lacature ontstxan door het venrck vàn ds. J.
Pronk. wegens emerirnrl, wcer voorzien. Vooral dc ieugd koesterd veNachringcn met
berekkiig tot een jong predikant. Die zrl loch dicht brj de jongeren staanl
Hel kerstlèest woÍdt g€vierd zondag 22 decenber. aanvarg 18.30 uur. Dàama drinkr de lei-
dnrg sezamenlijk koÍie.
Nog 5 jaren scheiden de zondagsschool van het 100'ja ! be,jtaan. In de oorsprcnkelijke
arnp.tk ir in de loop der lijd wel het een en ander gewijzigd. De leiding gaal echter nog
steeds uir van hel p nxipe dat zij in dienst des Heren slechts znaicn, maar dat God de was-
dom moct leven en dnr Hij zrl oogsleD. In het democrariscÍingsprcces vervagen be$tuurlijk
de functies. VMaf 1986 icnren dc dàmcs bij berbeurt de leiding v.rD de vergadcrnrgcD op
zich. Er wordt een vergadeíooster opgeÍeld en rooÍlann maakt GeÍda Kranendonk de notu
len. Petra Kleinjan. GeÍtu Kranendonk en Elly Konijnenburg bezoeken de Workshop van de
stichting KiodeÍwerk Timotheus en schafèn een Ílanelbord. presentiekiartjes e.d. aan. Bij
de Uitleenservice wordl lesmaleriaal opgevraagd als handleidingen. flanelbordÍiguuÍjes.
platenboeken. dias e.d. Ds. Sterrenburg polst de zonda_ssrchoolleiding opnieuw over de
invoering van kindernevendiensten. Voor 18 april 1987 itaat van 17.00 - 19.00 uur een
Pàrsviering gepland met een broodmaaltijd. De kinderen krijgen matzes en krentebollen en
nogen een v endje oflricndinnelje neenemen. Zoh 30kinderen nemen eraan deel. Klar 2
en 3 gaan op 13 iuni ondcr leiding van Petra Kleinjan cn Elly Korrijnenburg naar her E.O.-
kindeÍÍèest. A1s afsluiting !an het schoolseizoen $,ordr een beroek gebrncht êan Phs\yijk le
Hilligersberg. In de dienst opening wintenverk zingen kinderen van de zondàgsschool. Dàn
telt groep I l0 en groep 2 18 kinderen. 2de keÍsrdxg viert de zondassschool op trrditionele
wijze kerslteest. Ook in 1988 blijÍl de zondagsschool op weg mel narLrurlijk als het doel hcl
leren kennen !an Gods Woord en her loeprssen van Zijn Wil. Darrin hcbben zowcl dc lci
ding als de kinderen elkanr leren kennen. Eeí vrn Neuren komt de geledcrcn lerstcrken cD

neemt iamen met Gerda Kranendonk de leidins \an kla! I op zich nu PerÍa van Alphen
afrcheid heeli genomen. Zowel in het voor als in het n.tlaar bezoeken de 4leidslers de
iistructiedagen van de ltichting Kinderwerk Timotheu!. Hel reisje op 25 juni 1988 narr
Duinrcll en het slrand van Wassenaar n door de kinderen crg op pdjs gesteld. Voor een in
auguslus/seplember te voeren ledenwerf-aclie lvorden de beide Rijsoordse scholen aang-
schreven mel het verzoek om namen en adressen lan kinderen op te geven die evenlueel in
aanmerking konen als aspirant'lid voor de zondagsschool. DeTe aclie resulie€Íl in 8 nieuwe
lccdingeljes voor kla! 1. Op 10 oktober tellen beide groepcn Du circa 15 kinderen. Grcep I
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met Gerdà Kranendonk en Eef vàn Neurcn behandelt dan de ihema! 'En God schiep de

wercld. Paulus' en de Ark van Noach, gelijkenissen en het kwaÍaalprogrumma

DJnlhdi'heid. grcep 2 mer PerÍd Klernjrn en tll) Koni'nenhurf de rhema' Hoe GiJ /iin
Wourd grr'. geiijl'enr-en. Celool en doe $ar God /egr en hel bribclboek E'rheÍ

Aansluit;nd w;rdi h€l Advenrs-thema 'Wat God Tegr gebeun echt' behandeld De feirelijke

kerstviering woÍdl door de lsle klas ingevuld met woord. ztlng. dia en toneel en door de 2de

klas met muziek en een gezamenlijk gedichl
Ook 1989 is een bezig jaar. Klas I stàrt mel 15 kindercn. klas 2 met 13 kinderen Het

Paarfeest wordt afzondlilijk mer eigen klasjes gevierd op Stille zaterdag met een leÍhaêl'

een wer(e. eieren verven en xfgerond lnet een gezamenlijke maaltijd Voor de zomeNakan'

tie wordi afschei{t genomen van Gerda Kranendonk in verband met haar verÍek naar

Amerika. Zij kÍijgl bloemen en een door 'haar'kinder€n gemaakt plakboek.

AJ\íheid v itl Gerda i.\'.t.,. haat vínek naat Anetika

24 luni sordr een bc/oel eebr,tr hr Jdn her p'erpart DÍrevlier' voor de hed'r'skJnrrc moer

helr!. ook al.Lheid so den genomen ',n Fll) Koniinenburg CJíld Karrcm rn' !ulr hrr lei-

drnggevend rerm " en Coirnne BooÊerr helpr de leid,nÊ \'n kl$ I De ke^lter'ieÍinP
t<rij-gi het thema mee: Dat moet iels wonderlijks zijn" KIas 1 drmgr met liaa$jes een.gedichl

voói, klas 2 verteh het kerstevang€lie tijdens de kerstmusical Klas I krijgt eenkalender' klas

2 een boek mee naar huis.
Her jddr loSo heel' /rtn lirne madr oot minoe|irne mornenren l' Jí hcr leven nrerl Mlr r

m"pi Coo. zegen neiuert beve'rigen rrargr ,Je lerdin8 in brodend op/ren Hcr/ilnCrÍh
KffÍemans, Petra Kleinjan en Eefvan N€urcn

Om het 100-Jaig b€sla;n van de zondagsschool in 1990 met de kinder€n te vieren geeft Aad

eerer. mer zij" ioppelrh.ïreÍ ol I rn:rrn t3ndiÍJrdreen \oor.rellrng clle.l'nderen uir de

gemeenre ""r<lin urrgen"digd dm\' darrtonLligingen rnde rcgi"ndle per' ll roraJl lomen

èr oJ Lrnderen nJdr hcr Pebouu De KrJr)cnooi Her gebou$ i' door rru/iel\erenrerne
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Sursum CoÍdr. speciàal voor deze nriddag. tot onze beschikking gesreld. Het poppenthealer
'Hel gespeelde wooÍd is loorklein en .croot een enorm succes.

Le ntont t uit de \oorsttlhlg vn Add Peters

Terug uit Amerika neeml Gerda Kranendonk her loodaàr van 1990 bij het zondaAs
schooh\erk dc draad weer op. Ook wordt begonnen et de sloop van het gebouw 'De
Hoeksteen oln phnts tc nrÀken vooreen grotere nieuwe Hoeksteen.
Als noodhuisvesting kan dc zondagrlchool gebruik maken van een poÍocabine. tijdelijk
geplaatst n.raí de kerk, el] de paÍoric. Zaterdag 24 maarr slaat ds. Sterrenburg de lste paal.
In samenwerking met de AcliviteileDcommisrie 'Nieuwbouw HoekÍcen organiseert de
Zondagslchool zalerdag ll mei een sponrorloop. De oudere jeugd voerbah op dezclfdc dag
regen de ke*eraad. De Activiteitencommissic orgaDisccrr ccn bingo. De baten hiervan
komen de Kerkvoogdij ten goede. Een gemeenrÈ srmenbindeDdc dag met goed resultaar
ondanks het regcnrcbtige weer. De zondagsschool z€t zich in voor de spaaractie'Bijbels
voor Oosl-EuÍopa. Door dc hcn,onnde gemeente De Lier wordt in mci een toezegging v.rn
beroep op ds. Sterrenburg uitgcbracht. He1 wordt een beroep en al op I juli neemt hij
afscheid van Rijsoord. Beh,tlve voor beel lerieuze zaken. blijii e. ook rijd over voor plezie,
rige zaken. Nadrt 10juni de l!àtlte zondagsschool is gehouden in hct seizoen 1989/90.
wncht de kinderen I 6 juni nog het j.ràrlijkre uitstapje. waan oor 'De Efteling is gekozcn.
Nu wordt ltelk toegeleeld naar zondag 30 scptember, wl|.rrh i.v.m. het 1O0-jarig jubileunr.
in een morgendienst. geleid door ds. A- van Genr uir s-Henogenbosch God dank wordr
gebÍachi voor Zijn trouw en goedheid.
De teksl voor dcze dienst wordt gekozen uit Lukaq 18:17: 'Wie het Koninkrijk cods niet
ontvangl als ecn kind. zal hel vooreker niet binnengaan . In de lilurgie is een kleurwed-
Írijd opgenoncn cD na de kerftdienÍ i! er e€n open zondassschoohrur. waar alle kinderen
uit de gemeenre welkon zijn. Dit uur wordt gevuld met her zendingrverlual van cladys
Aylward en een diavoorstelling.
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De glans van het verleden
In het heden ligt het verleden, ;n het nu \tr( wordcn zal'. De geschiedenis !!rr onze Tondags-

school is er heibewiis van Een ware esrafeneloop Langs de wcg. die een tijdpefi van een

eeuw omsluit. stonden lelkens weer nieuwe mensen klaàr'

t I d. l0UJadrrJnge hi'r^rie /'rjrt 'leLht' Ll( \Jrllanr, purrrcrr belrchr )Jmen vJrr men:er

dre r"or rJiconrlnuirerr \rn ondeNris \errnr$oordeli'k srÍerr rn er hurr

nemDLl oo drulrcn. /irn \rÍmeld Achrer hcr '.hrld!rndc rnonrmrre'r l'liiten rthrerou\
rere" 

'erËorgen 
aie. on.lrr God\ /cpen door de se'lJchren heen rnee l(bben -r'{eÍk rn

Íle !er.telrtke turming \',n on/e tindeÍen MerÍe'|e.r$or'l rtrn hen gc'lrchr' Oot de tmo

nrmln urr het \eÍleoen pd.r hicr ddnk \u^' hun r"e$ridinr' rro'rs 'n 
peÍ\oonlrrle 'r'ler'

ccJreren als zriurrer oÀ krnJc'en de see nrJr hun Hernel'( \Jdcr I( $i"er Ceden\en F

irnzren. r.r' ,'p de ph 'r' malen en vooruir krlken

Met het oog op de toekomst...
Gode rirddnk riin eÍ door de hon,lc d !arerr in de he"r'rrn'!('Lhredeni' \Jn on/( /ondui'
..r.,'"r h*" ,""i' ..^.n ceue.tr. rire onze krnderên rn Jlle een\ouJ rner her F'anrelie en

aua.Aoor In.t rle Here Jezus, de lÍouwe Kindervriend. ilr contacl hebb€n willen brengen'

fisuuÍ,ir\ !c.oÍoken leidde hun we! o\iÍ Der! rr en dooÍ dller' m rrÍ oaJr\'or /rneen $ir

""ï,óJl.ie.i' 
." i" a,r.n. r" o'.',i 't coal tn a,Jr rnóer oor \ ooÍ de roekomn or $ orden

Wot de toekomst brengetl mog,e,

mij geleidt des Het'en hancl;

moetlíg sla ik dus de ogen

naar het onbekencle land.

Leer mij volpien zonder tragen:
Vqder, u,qt Gij doet ís goed!

Leer míj slechts het heclen dragetr

met een ruslig kalmen moed!

Waar de weg míi brengett moge,

aan des Vq(lers tl'ouv'e hal1d

loop ík met geslote oge

noar het onbekende land.
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