
HERSTELD HERVORMDE MANNENBOND

Op zaterdag 22 oktober 2011 is de Hersteld Hervormde 

Mannenbond opgericht. Op 29 november 2011 zijn de sta-

tuten notarieel vastgesteld en ondertekend. Op basis van 

de statuten is het huishoudelijk reglement van de man-

nenbond 16 december 2011 vastgesteld en ondertekend. 

Per brief van 7 december 2011 zijn de mannenverenigin-

gen gevraagd lid te worden van de Hersteld Hervormde 

Mannenbond. In deze brief is aangegeven dat verwacht 

wordt dat de verenigingen onvoorwaardelijk instemmen 

met de grondslag en het doel van de bond. 

Per 1 februari hebben zich 31 verenigingen als lid aan-

gemeld. De vereniging die zich nog niet hebben aange-

meld, worden mondeling door het bestuurslid van de 

betre!ende classis benaderd. Iedere vereniging die zich 

heeft aangemeld krijgt het ondertekende huishoudelijk 

reglement van de mannenbond toegestuurd.

Aansluitend aan de statuten van de Hersteld Her-

vormde Mannenbond is in overleg met Notaris notaris 

A. Dangremond (Barneveld) en mr. C.P.W. van den Berg 

(Waddinxveen) een ‘voorbeeld’ huishoudelijk reglement 

voor de plaatselijke mannenverenigingen opgesteld. 

Verenigingen die zich aanmelden bij de bond krijgen dit 

voorbeeldreglement toegestuurd. 

25 maart 2011 is op uitnodiging van het ‘breed 

moderamen van de generale synode’ gesproken over het 

oprichten van een Hersteld Hervormde Mannenbond. 

Er is een verzoek tot samenwerking met de Landelijke 

Mannenbond van de Christelijke Gereformeerde Kerk 

ontvangen. D.V. maart 2012 vindt een bestuurlijk oriënte-

rend gesprek plaats.

De landelijke toogdag 2012 wordt gehouden op D.V. 

zaterdag 27 oktober in de Bethelkerk te Lunteren. Res-

pectievelijk spreekt ’s morgen en ’s middags Dr. P. Korte-

weg van Oud-Beijerland over De Nederlandse Geloofsbe-

lijdenis en Prof. dr. W.J. op ’t Hof van Urk over De Nadere 

Reformatie nu! 

Gelezen bij ds. G. Boer: ‘Laten onze predikanten preken, 

zolang zij adem hebben. Laten zij het speeltuig van de 

theologie hanteren en de snaren op hun viool spannen 

om niet op één snaar, maar op alle snaren de menigvul-

dige genade Gods te laten horen. Deze violisten weten 

zelf wel hoe gebrekkig hun werk is. Sta daarom om hen 

heen in voorbede en liefde. Laten de kinderen van God 

hun dienaars dragen voor God en Zijn Christus. En laten 

wij vooral niet vergeten te bidden voor de hoogleraren, 

die de aanstaande dienaren des Woords onderwijzen en 

hun ambt brengen waar het behoort: dat is voor God!’

De secretaris

Oprichting 

Hersteld Hervormde 

Mannenbond

15


