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1. Thema
Van zondag 27 september - zondag 11 oktober 2020 zullen we op alle scholen
van de volgende verenigingen hiermee aan het werk gaan: de Vereniging voor
Gereformeerd Onderwijs (VVGO) en de Vereniging voor Christelijk Onderwijs
Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk (VCO)
Het project van het schooljaar 2020-2021 waaraan we, in het kader van
samenwerking tussen Gezin – School – Kerk, gaan werken is:

En toen..
Het thema: de schepping...en toen..?
De (Christelijke) Kinderboekenmaand start op 30 september en ook hiervan is het
thema: En toen....
We hebben bewust twee weken ingepland zodat er voldoende ruimte is om alles
goed te organiseren.
Gezien alle perikelen rond Corona zijn de voorbereidingen en de uitvoering van het
GSK-project dit jaar anders dan jullie van ons zijn gewend.
Hieronder kort de belangrijkste punten:
- de GSK week op school kan doorgaan met het vertellen van de verhalen en het
aanleren van de liederen. Het thema is: En toen.. de schepping. Let hier op met de
jaarplanning van de Bijbelverhalen.
- Deze liederen worden aangeleerd:
Onderbouw: 
Bovenbouw:

Ik woon in een cadeau
(Www.liedjesbijbel.nl)
https://youtu.be/mMLgQwV53d4
Ik ben
https://youtu.be/SqxovqrExx4
https://youtu.be/GtbhMeG2B_M

Psalm 136: 1
- de leesroosters voor thuis worden verspreid op de manier zoals we gewend zijn.
- de GSK diensten in de kerk worden geregeld door de contactpersonen van de
kerken. Er verschillende vormen van de erediensten gehanteerd en het is aan de
kerken op welke manier er invulling wordt gegeven aan de inhoud. Wel belangrijk om
de gekozen liederen erin te verwerken en de bijbelgedeelten. Het is lastig om hier
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gezamenlijke afspraken over te maken, de contactpersonen zullen met de
betreffende predikanten moeten kijken wat passend is voor hun kerk.
- er worden geen verwerkingen gemaakt om in de kerk op te hangen. Zo is er ook
geen haal- en brengmoment. Op school kunnen er verwerkingen gemaakt worden en
meegegeven worden aan de kinderen voor thuis. Dit kan dan individueel worden
gedaan, dus geen groepswerkstukken.
- in het draaiboek komen een aantal suggesties voor verwerkingen te staan.
- we delen geen bezoekrooster voor predikanten, ook dit is aan de contactpersonen
om hier met de predikant afspraken over te maken.
Alle materialen komen in de week na de zomervakantie digitaal beschikbaar via

www.vcobunschoten.nl
De werkgroep Gezin – School – Kerk wenst jullie hele goede themaweken toe!
Namens de voorbereidingsgroep:
Heske van Diermen, Evita van de Groep,, Péronne van de Groep, Vera de Graaf,
William Heijnen, Mariska Huijgen, Maartje van Kesteren, Ds. C.W. Hoek, ds. R.J. van
Elderen
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2. Liederen

Liederen om op school aan te leren:
(Deze liederen worden in de kerkdiensten gezongen)
Onderbouw:

Ik woon in een cadeau
(Www.liedjesbijbel.nl)
https://youtu.be/mMLgQwV53d4

Bovenbouw:

Ik ben
https://youtu.be/SqxovqrExx4
https://youtu.be/GtbhMeG2B_M

Psalm 136: 1

Liedtekst ‘Ik woon in een cadeau’
Dag één… God geeft aan ons het licht
en alles krijgt de mooiste kleuren:
God pakt alles in voor mij.
Dag twee… God geeft ons zee en lucht,
waar avonturen in gebeuren:
een surprise wereldwijd.
Alles is aan ons gegeven
om in te spelen en te zingen en te leven.
Lila lila lila lo,
ik woon in een cadeau!
Dag drie… God geeft ons planten, bloemen,
om alles vrolijk te versieren,
als confetti op de grond.
Dag vier… God geeft ons zon en maan,
die stralen als wij feestjes vieren,
hieperdepieperdepiephoera!
Alles is aan ons gegeven
om in te spelen en te zingen en te leven.
5

Draaiboek project Gezin School Kerk
Zondag 27 September - Zondag 11 Oktober 2020
Pipa pipa pipa po,
ik woon in een cadeau!
Dag vijf… God geeft ons vogels, vissen
en alles danst nu van het leven,
alles zingt in elke toon.
Dag zes… God geeft ons dieren, mensen,
en wij zijn aan elkaar gegeven:
iedereen is een cadeau.
Alles is aan ons gegeven
om in te spelen en te zingen en te leven.
Ziza ziza ziza zo,
ik woon in een cadeau!
Liedtekst ‘Ik ben’
Je voelt Me in de zon
je ziet Me in de maan
je ruikt Me in de bloemen
die thuis op tafel staan
je kunt Me zelfs proeven
eet maar eens een vrucht
je hoort Me in het fluiten
van de vogels in de lucht
Ik ben het begin
en Ik ben het eind
Ik ben er altijd al geweest
en zal er altijd zijn
nergens ben Ik niet
Ik ben overal
de Maker van het leven
de God van het heelal
de Maker van het leven
de God van het heelal
Je voelt Me in de wind
je ziet Me in het mos
je ruikt Me als het regent
in de geuren van het bos
je proeft Me in de honing
6
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zo heerlijk en zo zoet
je hoort Me in de stilte
luister maar eens goed
Ik ben het begin ... (2x)
Je kunt Me leren kennen
misschien toch wel het meest
wanneer je in de Bijbel
over Jezus leest
want Hij is mijn Zoon
en Ik ben in Hem
dus als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben
als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben
als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben!
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
(n.a.v. Gen. 1:1, Ex. 3;13, Joh. 14:7, Openb. 22:13, Rom. 1:19,20)
© 2012 Celmar Music
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Aanbevolen liederen en psalmen voor op school of in de kerk:
Nieuwe berijming:
Mogelijke Psalmen:
Psalm 104: 1, 2, 7,
Psalm 136: 1, 2, 3 en 4, 12 en 13,
Psalm 145: 1 en 3,
Psalm 148: 2
Oude Berijming (wordt in CGK en Hervormde kerk gebruikt)
Psalm 121: 1
Psalm 136: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25 en 26.
Psalm 104
Psalm 148
Heer, onze Heer hoe machtig is uw naam https://youtu.be/GF4oX0wblEY
Alles heeft de Here God gemaakt https://youtu.be/_IZDww6oFFc
Zie de zon, zie de maan https://youtu.be/e-Qlnzgw3GI
Hoe machtig is uw naam https://youtu.be/v8vgJ0OYnqs
I will be there https://youtu.be/TwdXxBZBnSg
Verleden, heden, toekomst https://youtu.be/I3AJ4PkO1OQ
Kijktips:
Prentenbijbelboekjes https://youtu.be/qXEVTK8DU_A
Schatkist vol verhalen https://youtu.be/BeYSNCPIpmM
Zandtovenaar https://youtu.be/1d5r1CIsCek
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3. Verhalen

Bijbelverhalen voor op school:
Verhalen

Bijbelgedeelte

De schepping van hemel en aarde

Genesis 1

We lijken op God, maar niet in lichamelijke zin. Wij lijken
op hem omdat we net als Hij in staat zijn om relaties aan
te gaan. Bovendien kunnen we net als hij liefhebben,
genieten, dienen en werken. Vanuit die gelijkenis met
God mogen we ons werk doen en onze
verantwoordelijkheid nemen op school, thuis en voor
onze vrienden. Zodat anderen God herkennen in onze
levensstijl.

De tuin van Eden

Genesis 2

God houdt ons een keuze voor. Hij heeft zoveel respect
en liefde voor ons dat je mag kiezen, anders zouden we
een soort robot zijn. God wil geen robots; Hij verlangt
naar mensen die voor hem kiezen omdat ze dat zelf
willen.

Weg bij de boom

Genesis 3

God moet de mens wel wegsturen, want de zonde van
Adam en Eva is als een muur tussen God en de mens in
komen te staan. Dat moet eerst ongedaan gemaakt
worden. Het wegsturen uit het paradijs vormde in feite
dus het begin van Gods reddingsplan.

De teksten uit de eerste kolom komen uit de BEAM Jongerenbijbel
Omdat er twee weken gepland staan voor dit thema is het wenselijk om in de eerste
week de verhalen te vertellen in de klas en in de tweede week de verwerking te
maken.
Zie ook het leesrooster voor invulling van het thema.
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Overzicht van de verhalen in het leesrooster
Dag

Onderwerp/ Bijbelgedeelte

Zondag 27
september

In het begin, en toen?
Genesis 1: 1-5

Maandag 28
september

En toen…schiep God de eerste 6 dagen
Genesis 1, tot vers 23

Dinsdag 29
september

En toen… rustte God uit
Genesis 2: 1-4

Woensdag 30
september

En toen… de mens met zijn opdracht
Genesis 1: 26-31

Donderdag 1
oktober

En toen… ging het mis
Genesis 3

Vrijdag 2 oktober

En toen… de regenboog
Genesis 8: 12 en 13

Zaterdag 3 oktober

Afsluiting
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4. Afspraken:
De afsluitende kerkdienst:
1. De aangeleerde psalmen en liederen worden tijdens de dienst gezongen
2. De predikanten zorgen zo mogelijk zelf voor informatie in hun kerkblad over het
project, of regelen dit met de contactpersoon binnen hun kerk.
3. De contactpersonen dienen zorg te dragen voor extra leesroosters in de kerken
op zondag 27 september voor gemeenteleden die geen kinderen meer op de
basisscholen hebben en toch mee willen doen. (LET OP: dit is dus 2 weken voor
de GSK dienst!)
4. De contactpersonen maken zo spoedig mogelijk een afspraak met de predikant
die in de kerkdienst voorgaat. Met de predikant wordt de verdere uitwerking
besproken.
5. De contactpersonen dragen er zorg voor dat de met de predikanten gemaakte
afspraken worden uitgevoerd: bijv. tekeningen ophangen en verwijderen, contact
met de organist en koster, enz.
6. De werkstukken worden in elke school aan het eind van de projectweek
verzameld in mappen: Per kerk is er een map met daarop DUIDELIJK de naam
van het KERKGEBOUW erop genoteerd!

De werkstukken van de leerlingen:
Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk een groepswerkstuk gemaakt wordt. Op
de werkstukken s.v.p. vermelden:
1.
De namen van de leerlingen.
2.
De groep waar ze inzitten.
3.
De naam van de school.
4.
De naam van de kerk.
Graag voor de kerken van Eemdijk ook aparte mappen maken (twee grote vellen
karton; drie zijden vast geniet). Chr. Ger. Kerk, Eben Haezer,
Ger. Vrij. Kerk, Westerkerk, Ger. Kerk Eemdijk, Vaartkerk. De mappen kunnen dan
samen in 1 map met Eemdijk erop gedaan worden.
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Ophalen en wegbrengen van de werkstukken:
1. De contactpersonen brengen de werkstukken vrijdag 9 oktober om 15.30u
naar kerkgebouw “De Fontein”.  Zij kunnen dan de andere werkstukken
meenemen voor hun eigen kerk. Zit er iets tegen, zodat je niet op tijd kunt
komen, zorg er dan ZELF voor dat de werkstukken voor vrijdagmiddag in de
desbetreffende kerken komen! Laat dit wel even weten en mail zo nodig
Mariska Huijgen, huijgenmariska@gmail.com
2. WACHT IN ELK GEVAL TOT ALLE CONTACTPERSONEN (ALLE
SCHOLEN) HUN WERKSTUKKEN HEBBEN NEERGELEGD EN GA NIET
EERDER WEG!!
3. Het terugbrengen van werkstukken naar “De Fontein”: vrijdag 16 oktober om
15.30. De werkstukken van de eigen school mee terugnemen en uitdelen in
de diverse groepen. Zie verder hierboven!
4. Evaluatie vindt plaats in de teamvergadering volgend op de projectweek;
evaluatiepunten per school, alleen nog per email, graag inleveren bij een
van de leden van de voorbereidingsgroep. Je kunt ook mailen naar
5. Het draaiboek en leesrooster van het samenwerkingsproject Gezin - School Kerk wordt onder het team verspreid door de leden van de werkgroep.
6. In een teamvergadering 2 weken voor de projectweek wordt het draaiboek en
in het bijzonder het gedeelte wat er van de leerkrachten wordt gevraagd,
besproken.
7. Verspreiding van het leesrooster met daarin opgenomen de informatie voor de
ouders: dit wordt vrijdag 25 september aan de leerlingen mee gegeven.
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5. Belangrijke data

Predikantenoverleg
Het predikantenoverleg zal D.V. plaats vinden op woensdag 2 september 2020 in
de Adventkerk om 9:00 uur. De predikanten worden uitgenodigd door ds. Van
Elderen.

Meegeven leesrooster
Het leesrooster wordt op vrijdag 27 september 2020 aan de oudste kinderen
meegegeven.

Halen en brengen van de werkstukken
Vrijdag 9 oktober 15:30u
Vrijdag 16 oktober 15:30u in de Fonteinkerk

Datum volgende GSK-projecten:
GSK schooljaar 2021/2022:
week 39-40, afsluitende dienst op zondag 10 oktober 2021
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6. De predikanten die op D.V. zondag 11 oktober 2020 voor gaan:
(voor zover bekend bij de commissie)

Ned. Ger. Kerk
Spakenburg
Westerkerk

Herv. Gemeente
Bunschoten Sint
Catharinakerk

Ger. Kerk Bunschoten
Zuiderkerk

9:30 uur ds. R.M. Werrie
9:30 uur ds. C.M. van
der Klis

9:30 uur ds. E.J. Terpstra

Ger. Kerk
Spakenburg
Adventkerk

Christengemeente The
Lighthouse Samenklank

Evangeliegemeente
Reddingsark Oostwende C.
9:45 uur

10:00 uur
9:30 uur dhr. Ronny
van Renswoude

Ger. Vrijg. Kerk
Bunschoten
Petrakerk

9:30 uur ds. J.J.
Schreuder
Christ. Ger. Kerk
Eemdijk Eben
Haëzer

Ger. Vrijg. Kerk
Spakenburg Noorderkerk

Ger. Vrijg. Kerk Spakenburg
Maranathakerk

9:30 uur ds

8:45 en 10:30 uur ds. J.
Meijer

Ger. Vrijg. Kerk
Bunschoten Immanuëlkerk

Christ. Ger. Kerk
Bunschoten De Fontein

9:30 uur ds. M.K. Drost

9:30 uur ds. P.W.J. van der
Toorn

Ger. Vrijg. Kerk Eemdijk
Westerkerk

Ger. Kerk Eemdijk
Vaartkerk

9:30 uur ds. W. Hoorn

10:00 uur

9:30 uur ds. S.
Griffioen
De predikanten uit de voorbereidingscommissie hebben een preekschets hiervoor
gemaakt, deze wordt besproken op het predikanten overleg gehouden op woensdag
2 september, 9:00 uur in de Adventkerk.
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7 Suggesties voor de contactpersonen

Wat zou je allemaal kunnen doen om de dienst goed te laten verlopen?
Vroegtijdig contact opnemen met de dienstdoende dominee om de
GSK-dienst voor te bereiden (samen doen!). In de dienst zouden enkele
kinderen mee kunnen werken door middel van Bijbellezingen, het voordragen
van een gedicht, het uitspreken van een gebed! Misschien kan er een
kinderkoor geformeerd worden om bepaalde liederen voor te zingen. Zorg er
wel voor dat alle kinderen in de kerk deze liederen ook mee mogen zingen.
Laat scholen bijvoorbeeld om beurten meewerken: wisseling van kinderen en
makkelijker verdeling van taken.
Helpen met het samenstellen van de liturgie (plaatjes e.d. aanreiken)
Probeer in overleg met de predikant te regelen, dat er voor alle kerkgangers
een volledige liturgie is, waarin dus alle psalmen gezangen en liederen
opgenomen zijn. Als gezangen en/of liederen niet tijdens de eredienst worden
gezongen, maar aansluitend in bijvoorbeeld het verenigingsgebouw laat deze
gezangen en/of liederen dan als bijlage in de liturgie opnemen.
Oefenen met kinderen die mee mogen werken aan de dienst en/of aan de
samenkomst na de dienst.
Er voor zorgen dat de organist de muziek krijgt.
De namen van de kinderen die meewerken doorgeven aan de predikant (evt.
opnemen in de liturgie).
Kinderen die op speciaal onderwijs zitten, kunnen een kleurplaat
downloaden en inleveren bij de kerken.
Melding naar de scriba waarin vermeld wordt dat er die zondag leesroosters in
de kerk liggen voor mensen die mee willen doen, maar die geen kinderen op
de plaatselijke basisscholen hebben.
Werkstukken ophalen bij het verzamelpunt (De Fontein) om 12.15 uur
Werkstukken na afloop van het project weer terugbrengen naar De Fontein,
12:15 uur.
Contact opnemen met de koster over het ophangen van de werkstukken.
Werkstukken ophangen en na afloop van de dienst weer weghalen (in overleg
met de koster het tijdstip van weghalen bepalen: soms moet het direct na
afloop, soms mag en kan het ook op maandag etc.).
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8. Predikantenlijst
Ned. Ger.
Ds. J. Winter
Ds. C.M. van der Klis
H. C. Smit (kw)

033-2587273
033-2996205

jwinter1960@kpnmail.nl
cm.vanderklis@filternet.nl
hcsmit@solcon.nl

CGK
Ds. P.W.J. van der Toorn 033-2000407

pwjvdtoorn@solcon.nl

Eemdijk
DS. S. Griffioen

033-2857641

predikant@cgkeemdijk.nl

Herv. Gem.
Ds. E.J. Terpstra

06-27537577

dsterpstra@live.nl

GKBS
Ds. R. M. Werrie
Ds. K van Staveren
Ds. D. Luijmes
Dhr. R. van Renswoude
Eemdijk
Ds. R.J. van Elderen*
Geref. Vrijgemaakt:
Noorderkerk
Ds. H. Pathuis
Ds. P. Boonstra
Immanuelkerk
Ds. M. K. Drost
Ds. J. Janssen
Dhr. J. Kramer (kw)

033-2853301

r.werrie@gkbs.nl

06-53694234
06-19460035

dluijmes@gmail.com
r.vanrenswoude@gkbs.nl

033-2982738

rj.van.elderen@gmail.com

033-7501546

h.pathuis@solcon.nl
p.boonstra@solcon.nl

033-2587375
mkdrost@kpnmail.nl
033-2023672 j.janssen@bunschoten-west.nl
jaapk51@gmail.com

Maranathakerk
Ds. Z. J. C. van Harten
Ds. S. M. Alserda
Ds. J. Meijer

033-2853536
033-7850715

g.v.h@kpnmail.nl
smalserda@gmail.com
jan.meijer@spakenburg-zuid.nl

Petrakerk
Ds. B.C. Buitendijk
Ds. J.J. Schreuder

033-2987044

basbuitendijk@gmail.com
jjschreuder@hetnet.nl

Eemdijk
* lid van de voorbereidingsgroep
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9. Contactpersonen:
Nederlands Gereformeerd:
Westerkerk
Miranda Vermeer,
tel: 0630298913,
Henrieke Hopman,
tel: 0657119565,
Christelijk Gereformeerd:
Fonteinkerk
Mariska Huijgen,
tel: 0616202078,
Nederlands Hervormd:
Colijda Malestein,
GKBS:
Zuiderkerk
Lianne Bol
Yvette van Dijk
Marianne Smith

De Wegwijzer (t el: 2983055)
De Vlucht (t el: 2982204)

De Wegwijzer (t el: 2983055)
De Grondtoon (t el: 2983804)

tel: 8888747,

tel: 2982204
tel: 0610802023 D
 e Vlucht
tel: 0642512746 H
 et Sterrenlicht

Adventkerk
Aline Dijkema,
Maartje van Kesteren,

tel: 8880048, De Grondtoon (tel: 2983804)
tel: 0615221531 Het Sterrenlicht (tel: 2981395)

Gereformeerd Vrijgemaakt:
Noorderkerk
Lydia Koelewijn
tel: 0623287713 Bavinckschool  tel: 2986520
Petrakerk
Hennie Nagel
hennienagel@vvgo.nl
Vera de Graaf
veradegraaf@vvgo.nl
Het Talent (t el:
2983305)
Immanuelkerk
(Zie Petrakerk)
Maranathakerk
Heske van Diermen
Péronne van de Groep

tel: 0653774451
tel: 0621612980

Eemdijk:
Westerkerk
Maaike Hartog
Chr. Geref. Kerk
Gerine Hartog
Vaartkerk
Wil Jeanet Dop
Alive Ministries

Gr. v. Prinstererschool t el: 2980714)
Calvijnschool (tel: 2
 981731)

tel: 2990017
tel: 2988723
p.dop@casemamail.nl
Karoline Muijs

kgmuijs@gmail.com
17
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De Reddingsark Karin Mattthijsen
maartenkarin2006@gmail.com
The Lighthouse
Helene Koelewijn

tel: 0610375899
Helene83@hotmail.com

Contactpersoenen van de Werf, Speciaal Basisonderwijs:
Willemijn Blotenburg, 0644936732, willemijn86@hotmail.com
Annemarie van de Groep, 0655066680, annemarievandegroep@gmail.com
10. Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*):
Ver. Voor Christelijk Onderwijs Bunschoten-Spakenburg/Eemdijk
Maartje van Kesteren*
Het Sterrenlicht
033-2981395
Mariska Huijgen*

De Wegwijzer

033-2983055

Evita van de Groep*

De Ark

033-2981437

Aline Dijkema

De Grondtoon

033-2983804

Lianne Bol

De Vlucht

033-2982204

Riet van Oort

School met de bijbel

033-2981428

Amanda de Graaf
Ver. Voor Gereformeerd Onderwijs te Spakenburg
Heske van Diermen*
Groenschool

033-2980714

Peronne van Twillert*

Calvijnschool

033-2981731

Hennie Nagel

Het Talent

033-2983305

Bavinckschool

033-2986520

Vera de Graaf*
Lydia Koelewijn
Predikanten:
ds. R.J. van Elderen
ds. Van der Toorn
ds. Meijer
Namens de ouders, VVGO of VCO- scholen
William Heijnen

18
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Websites voor verwerkingen:

https://content.kleuteridee.nl/Bijbelwerkjes%20OT/kleurboekje%20bij%20de%20sche
pping%2C%20Adam%20en%20Eva%2C%20kleuteridee.nl%2C%20free%20printabl
e.pdf

https://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/speciaal/kleurplaten/11-kleurplaten/bouw
platenot/583-adam-en-eva-in-het-paradijs?tmpl=component&print=1&page=

http://www.mylittlehouse.org/uploads/2/1/0/0/21005170/3d-pic-01_in_the_beginning.
pdf

https://www.bijbelsopvoeden.nl/wp-content/uploads/CatechismusZo9Schepper.pdf?

https://www.jufjanneke.nl/wordpress/in-het-begin/

http://juflutoutrijve.blogspot.com/2013/03/scheppingsverhaal-met-de-kleuters.html?m
=1

https://www.gelovenisleuk.nl/40-knutselen/bijbelverhalen/841-schepping-dag-1-t-m-7

https://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/speciaal/kleurplaten/kleurplaten-oude-test
ament/93-de-schepping

https://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/speciaal/kleurplaten/kleurplaten-oude-test
ament/498-de-zondeval
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12. Ophalen van de leesroosters
Locatie: drukkerij de Bunschoter, Celsiusweg 1, aan de zijkant!! Bij de expeditie,
klanten depot. Aanbellen bij de deur. Niet de hoofdingang nemen.
Dag en tijd: Elke dag geopend van 8:00 uur tot 17:00 uur.
In de tweede week van september graag ophalen (7 september 2020)
De scholen nemen naast hun eigen leesroosters ook de leesroosters van de kerken
mee, volgens onderstaand schema:
De Ark

The lighthouse
Dominees en de LOS (Emmy v. Twillert,
Botter 101)

Van Amerongen

Adventkerk

De Grondtoon

Hervormde kerk

De Wegwijzer

Fontein

De Vlucht

Zuiderkerk en Westerkerk

Het Talent

Petrakerk
Immanuëlkerk

De Groenschool

Maranathakerk

De Bavinckschool

Noorderkerk

De Calvijnschool

De Werf

De School met de bijbel

Alle kerken van Eemdijk
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