
Zondagsschoolrooster  

Periode  : 19 januari t/m 17 mei 2020 
Groep   : jongste groep 

 
Beste ouders, 
 
Voor de tweede helft van het zondagsschoolseizoen 2019/2020 hebben we weer een rooster opgesteld waarin u kunt zien wanneer er zondagsschool is, 

welke vertellingen er worden verteld op de zondagsschool en wat de kinderen voor deze zondag moeten leren.  
Wilt u uw kinderen zoveel mogelijk stimuleren om de teksten en psalmen te leren? 
Het rooster kunt u ook op de website van de kerk vinden: www.gergemberkenwoude.nl --> verenigingen --> zondagsschool  
 

Datum Vertelling Leren                                           

Zondag 19 januari Als de Heere Jezus twaalf jaar is ---  

Zondag 26 januari De bruiloft in Kana  Psalm 75:1 U alleen, U loven wij; 

Ja wij loven U, o Heer; 
Want Uw naam, zo rijk van eer,  
Is tot onze vreugd nabij; 
Dies vertelt men in ons land,  

Al de wond’ren Uwer hand.  

Zondag 2 februari Vier vrienden en een lamme man Markus 2:5b Zoon, u zonden zijn u vergeven. 

Zondag 9 februari Geen zondagsschool ivm 
middagdienst 

   

Zondag 16 februari Een melaatse man genezen  Markus 1:41b Ik wil, word gereinigd! 

Zondag 23 februari Geen zondagsschool ivm 

voorjaarsvakantie  

  

Zondag 1 maart De storm op zee Psalm 100:1  Juich, aarde juich alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.  

Zondag 8 maart Geen zondagsschool ivm 
middagdienst 

  

Zondag 15 maart Het dochtertje van Jaïrus levend 
gemaakt 

Markus 5:41b Gij dochtertje (Ik zeg u), sta op.  

Zondag 22 maart Het wonder van de broden en de 
vissen 

 Psalm 116:10 Ik zal Uw naam met dankerkentenis 
Verheffen, U al mijn geloften brengen; 

‘k Zal liefd’ en lof voor U ten offer mengen, 
In ’t heiligdom, waar ’t volk vergaderd is.  

Zondag 29 maart De blinde Bartimeüs Markus 10: 47 
b 

Jezus, Gij Zone Davids! Ontferm U mijner.  

Zondag 5 april Kruisiging  Mattheus 
27:46b 

Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten.  

Zondag 12 april Geen zondagsschool ivm  
1e paasdag. 

  

Zondag 19 april De Emmaüsgangers  Psalm 9:1 Ik zal met al mijn hart de HEER,  
Blijmoedig geven lof en eer;  
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen, 
En al Uw wonderen vertellen.  

Zondag 26 april Geen zondagsschool ivm 
meivakantie 

  

Zondag 3 mei Geen zondagsschool ivm 

meivakantie 

  

Zondag 10 mei De verloren zoon Lukas 15:21b  Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u 

Zondag 17 mei, Laatste keer! Wie is mijn naaste Psalm 133:3 Waar liefde woont, gebiedt de HEER de zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En ’t leven tot in eeuwigheid.  

 
Heeft u nog vragen? 
U kunt ze aan de leiding van de zondagsschool stellen, of een mail sturen naar: zondagsschool@gergemberkenwoude.nl 
 

Een hartelijke groet, 
Juf den Uyl en juf den Besten 
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