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Van de voorzitter
Broeders, zusters en jongeren in het land,
We lijken een goed georganiseerde structuur te
hebben voor het houden van verenigingsavonden,
tenminste dat denken we al jaren !
Maar dan ontstaat er een virus in de wereld
waardoor alles opeens anders wordt. Je kan niet
meer met elkaar in een betrekkelijk kleine ruimte,
je hebt opeens risico groepen die voor die tijd
geen risico groepen waren en zo waren er nog
veel meer zaken die mee gingen spelen. Het zijn
zaken waar we allemaal mee te maken hebben
gekregen.
Maar ook in deze tijd weten we dat we kinderen
van de Here zijn en weten we dat de Here alles
regeert in de Hemel en op de aarde. Daar
verandert een wereldwijd virus niets aan.
Dat is een grote troost in ons leven!
Ook op de vereniging is het anders, je kan niet
meer met alle leden bij elkaar in een zaal. Je kan
geen pauze houden, geen koffie drinken om zo
maar even wat zaken te noemen.
En toch gaat het nieuwe verenigingsseizoen
beginnen, want Bijbelstudie is belangrijk. Wij
kunnen niet zonder Bijbelstudie. Daarom wil ik
iedereen vanaf deze plaats sterkte toewensen bij
het houden van de verenigingsavonden. Vergeet
niet in te zien hoe mooi het is om gezamenlijk
Gods Woord te mogen bestuderen En dat het dan
op een aangepaste manier moet gebeuren, daar
komen we toch ook wel weer overheen.
Een goed bericht mogen we u melden dat van
heel wat schetsen de prijs sterk gereduceerd is,
we zijn als bestuur van mening dat de schetsen

voor de leden zijn en gebruikt moeten worden.
Kijk eens op de website naar de nieuwe prijzen.
Ook via de website kun je de schetsen bestellen.
Dan worden ze per post naar u opgestuurd of u
krijgt ze als E-schets of als PDF document. Kijk
naar de mogelijkheden.
Waar we u ook op willen wijzen is de site
reformata.nl, dat is een site met heel veel lectuur
welke te gebruiken is bij Bijbelstudie, als je er eens
kijkt dan merk je dat er eigenlijk over alles wat je
maar kan bedenken wel een boek of iets anders
beschikbaar is, zeker even kijken, je zal verbaast
zijn!
Wat kunt u verder nog van ons verwachten dit
seizoen?
Het bestuur wil er zijn voor de leden, dus als er
zaken zijn vanuit de verenigingen geef die dan aan
ons door dan kunnen we kijken wat we er mee
kunnen doen. We hebben al wat ideeën vanuit de
verenigingen gekregen. Bijvoorbeeld het verzoek
voor een schets over bepaalde onderwerpen.
Wij zullen op zoek gaan naar mensen die schetsen
kunnen schrijven of herschrijven. Als u denkt daar
wat in te kunnen bijdragen neem dan contact met
ons op. Dat kan via het bovenvermelde
emailadres.
We zijn ook bezig met een vernieuwde versie van
de algemene leden vergadering met een iets
andere inhoud. Ondersteuning van de
jeugdverenigingen is ook een aandachtspunt voor
het bestuur.
Alles bij elkaar wenst het bestuur u en jou een
heel goed seizoen toe.
Pieter Nanninga

Contributie voor dit jaar 2020 kan nog overgemaakt worden op rek.nr.:
NL 49 INGB 0003 85 71 19 te weten € 6,00 per verenigingslid of voor
de jeugd € 1,00 per verenigingslid onder vermelding van naam
vereniging, plaats en aantal leden.
NIET VERGETEN
SCHETSEN
Een hulpmiddel bij de bestudering en bespreking
op de vereniging. Op de website van de bond
vindt u de lijst van beschikbare schetsen. Bij deze
Nieuwsbrief wordt de lijst ook meegestuurd.
“ Op het rechte spoor 3” is verschenen. We zijn
blij dat u het volgende deel van deze hertaling
kunt bestellen. Het is weliswaar geen schets voor
onze doelgroep. Maar voor onze toekomstige
doelgroep! Daarom niet minder belangrijk.
Hoofdthema is : Jezus de Koning( 8 schetsen) ,
daarbij nog 2 kerkgeschiedenisschetsen en 1 over
Halloween. Dat ook deze schets gebruikt mag
worden tot opbouw van de kerk.
Ook voor de 12+ verenigingen zijn we bezig met
het klaar maken van ”Ken jij deze kerk? “. In de
gemeente van Lansingerland is deze schets door
zr. M . Groenendijk ontwikkeld en er zijn goede
ervaringen mee. Het bestaat ut 7 schetsen over
o.a de kerk en ambtsdragers. Verder worden er 3
andere kerkgenootschappen (PKN, CGK, Geref.
Gem.) kort in besproken.
Op het punt van uitgeven staat de taalkundig
aangepaste schets van ds. G. van Rongen: “De
liturgie van Gods verbond”.
Met dank aan Zr. M. Groenendijk. Zij heeft hier
veel energie in gestoken. U kunt binnenkort de
schets bestellen via de website, maar nog heel
even geduld.

De voorzitter gaf het al aan : kijk eens op de site
van reformata.nl.. U kunt er veel vinden. De
volledige Korte Verklaring, De Parafrase bij de
Heilige Schrift, de Bijbelverklaring van Calvijn.
Maar ook schetsen. Van ds. M.J.C. Blok de brief
aan de Galaten, diverse schetsen van ds. C.G. Bos
over belijdenisgeschriften en kerkgeschiedenis,
Ook een schets Prof. Dr. J. van Bruggen over 1 en
2 Thessalonicenzen en mooi bij de nieuwe liturgie
schets te gebruiken het boekje van dr. K. Deddens
“Waar alles van hem spreekt”.
Kortom , te veel om hier op te noemen. Kijkt u zelf
maar.
Nog wel even met een knipoog naar onze ambtsdragers
en aankomende ambtsdragers: u kunt er veel te
bestuderen vinden over betekenis en invulling van uw
ambt als ouderling en diaken en ook veel over
kerkrecht. Aanbevolen!

!NIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUW!
Je hebt het vast al gezien (-😊: een speciale
tab voor jullie op de website van de
bijbelstudiebond. Met een rechtstreekse
link naar de artikelen van Jaap Sikkens over
het maken van een inleiding, hoe stimuleer
je een goede bespreking en hoe bestuur je
nu een vereniging.

JONGERENVERENIGINGEN

Het blijkt dat In de webshop van
www.steunpuntbijbelstudie.nl nog oude schetsen
van mannen- vrouwen- jongens- en meisjesbond
in printversie verkrijgbaar zijn.

En
Ben je benieuwd naar het functioneren van
jouw Bijbelstudievereniging?
De checklist evaluatie Bijbelstudievereniging
kan helpen om hier antwoord op te geven.

Momenteel kijken we wat er waar voor
studiemateriaal aanwezig is , zodat we inzicht
krijgen waar “werk aan de winkel” is.

Die vind je er ook. Nieuwsgierig geworden?
Kijk snel!
!NIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUW!

“Een kerkorde: is dat nou echt nodig?” Kom op de Bondsdag! D.V.!
17 april 2021 in de NGK te Heerenveen. Spreker: ds. M. Dijkstra.

