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Opgericht op 22 oktober 2011 te Lunteren 

 

Onderwerp: Algemeen Jaarverslag 2014-2015 
 
 
Geachte leden, 
 
In het Huishoudelijk Reglement van de Hersteld Hervormde Mannenbond is in artikel 8 lid 2 opgenomen dat 
het Bondsbestuur in de Ledenvergadering verslag doet over de werkzaamheden gedurende het verenigings-
jaar. Als verenigingsjaar is de periode oktober 2014 - oktober 2015 aangehouden. Dit verslag wordt geduid als 
het Algemeen Jaarverslag 2014-2015 van de Hersteld Hervormde Mannenbond. 
 
VAN DE BESTUURSTAFEL 
In het verslagjaar is het bestuur vier keer in vergadering bijeen geweest op: 31 oktober 2014; 27 februari 2015; 
8 mei 2015 en 11 september 2015. Vanuit het bestuur zijn de volgende bijeenkomsten bezocht: Bondsdag 
Hersteld Hervormde Vrouwenbond oktober 2014 te Lunteren; Bondsdag Christelijk Gereformeerde Mannen-
bond oktober 2014 te Ede en Bondsdag Ned. Hervormde Mannenbond op G.G. oktober 2014 te Putten. De 
Bondsdag van de Mannenverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten, november 2014 te Woerden, kon 
helaas niet door ons bezocht worden. D.d. vrijdag 31 oktober 2014 hebben we afscheid genomen van dhr. N. 
de Bree uit Kesteren en het nieuwe bestuurslid dhr. J. Bruinekreeft uit Lunteren verwelkomt. 
 

MANNENDAG VOOR JONGEREN 
Op 16 oktober 2014 was de jaarlijkse redactievergadering van Zicht op de kerk. Gevraagd is of de Mannenbond 
meer aandacht aan jongere mannen wil besteden. Deze vraag komt voort uit de zorg dat na de jeugdverenigin-
gen deze mannen in een kerkelijk vacuüm terecht kunnen komen, met de reële kans ze uit het zicht te verlie-
zen. Dit heeft geleid tot gesprekken met de HHJO, waaruit het initiatief is ontstaan om gezamenlijk D.V. april 
2016 een mannendag  voor jongeren te organiseren. De dag zal zich met name richten op een bewustwording 
van hun lidmaatschap van hun kerkelijke gemeente. Het is een voorrecht als we zijn geboren op het kerkelijk 
erf, gedoopt zijn, belijdenis gedaan etc. Maar we hebben daarmee wel de persoonlijke verantwoordelijkheid 
om Gods beloften niet renteloos te laten liggen, want anders zullen al deze voorrechten  eens tegen ons getui-
gen, en gezegd worden: Gijlieden hebt niet gewild, dat Ik Koning over u wilde zijn. 
 
LEDENVERGADERING 
Op zaterdag 18 oktober 2014 is te Lunteren de ledenvergadering gehouden. Voor verdere informatie wordt 
verwezen naar het verslag daarvan. 
 
TOOGDAG  2014 
Ds. J.C. den Toom opende om 11.00 uur de Toogdag met het laten zingen van Psalm 87 vers 1,3 en 4 en gebed 
en de schriftlezing uit Joël 2:23-32. Een bijzonder woord van welkom richtte de voorzitter aan de vertegen-
woordigers van: de Mannenbond van de Christelijk Gereformeerde Kerk; de Bond van Mannenverenigingen 
van de Gereformeerde Gemeenten; de Ned. Hervormde Mannenbond op G.G.; de Hersteld Hervormde Vrou-
wenbond en de vertegenwoordigers van enkele kerkelijke geledingen. 
 
Het onderwerp was: ‘Het werk van de Heilige Geest’. Over dit onderwerp zijn twee referaten gehouden door 
Prof. Dr. W. van Vlastuin (Wezep) en ds. A.C. Rijken (Gameren). Door de Heilige Geest wordt Christus verheer-
lijkt in ons hart. Deze Geest legt een onweerstaanbare band met Christus en in Hem met de Vader, zodat de  
omgang met God beleefd en ervaren wordt. Hij brengt  onze smekingen, dankzeggingen,  gebeden voor de 
troon der genade en doet de woorden van God  tot ons komen. Het werk van de Heilige Geest is de sleutel voor 
het leven der genade. Daarom dient de Heilige Geest zelf onze persoonlijke leermeester te zijn, en is het gebed 
om de Heilige Geest zowel persoonlijk als in de gemeente en op de mannenvereniging onmisbaar. 
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LIDMAATSCHAP  VERENIGINGEN 
In de tabel staat per jaar het aantal landelijke verenigingen, het aantal verenigingen die lid zijn van de Man-
nenbond en het ledenaantal. Ondanks de vergrijzing zien we een lichte toename van leden. 
 

JAAR AANTAL VERENIGINGEN  
IN DE HHK 

VERENIGINGEN LID VAN DE 

MANNENBOND 
LEDENAANTAL 
MANNENBOND 

2011 57 40 900 

2012 57 46 980 

2013 58 47 989 

2014 60 49 1018 

2015 60 49 1020 

 
OVERDRACHT 
De communicatie met de leden van de Bond gaat met name via persoonlijke contacten. Daarnaast is er in 2014 
een website ingericht: www.hersteldhervormdekerk.nl Mannenbond. Alle mogelijke informatie is het achter-
liggende jaar op de website geplaatst. Tweewekelijks wordt een korte overdenking op de website gezet. 
 
Ook hebben we twee pagina’s in het blad: ‘Zicht op de kerk’ dat vier keer per jaar uitkomt. Twee keer per jaar 
heeft de Mannenbond een bijdrage geleverd aan een thematische bijlage bij ZOK. De eerste keer handelde 
over: Verantwoord vaderschap. Aan een aantal broeders zijn drie vragen voorgelegd en geïntegreerd tot één 
geheel. De tweede keer ging het over: Priester in het gezin: in gesprek over de preek. 
 
Uitgaande van het Woord van God en de Belijdenisgeschriften hoopt de Mannenbond met deze artikelen etc. 
door te geven, wat van oude tijden af het geloof van de kerk der eeuwen is geweest. Dit doen wij uit dankbaar-
heid voor wat de Koning der Koningen ons als kerk A.D. 2015 in het Hervormde voorgeslacht heeft nagelaten, 
met de intentie dit door te geven aan ons nageslacht. Gedenkt uw voorgangers, die u het Woord Gods gespro-
ken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandel.    
 
VOORUITBLIK 
Het verenigingsleven is inmiddels al begonnen, en voor het seizoen 2015-2016 zijn er bijeenkomsten belegd om 
Gods Woord naarstig te onderzoeken. Een onbeschrijfelijk voorrecht om dit in stilte en vrede te mogen en 
kunnen doen. Dit in tegenstelling met landen waar christenen worden vervolgd, verstrooid hun kerkelijke ge-
bouwen verwoest. In een wereld waar duizenden mensen van huis en haard verdreven zijn, mogen wij nog in 
uiterlijke vrede nadenken over zaken van eeuwigheidswaarde. Beseffen we dit onbeschrijfelijk voorrecht? 
 
Het onderwerp op de Toogdag 2015 is het verbond. Het genadeverbond, ook wel het ruggengraad van het 
Hervormd-Gereformeerd denken genoemd. Maar beseffen we dat we op het erf des verbonds zijn geboren of 
op oudere leeftijd terecht gekomen? Daar waar de God des verbonds Zijn grote genadeweldaden ons voor-
houdt. Hij zoekt geen goede mensen, maar zondaren die Hem de rug hebben toegekeerd. Dit alles spreekt van 
lankmoedigheid en genade van goedertierenheid en verdraagzaamheid van God. En hebben wij hier voor ge-
zorgd? Nee toch, dat heeft God naar Zijn vrijmachtig welbehagen voor ons klaar gemaakt. Dit is ook verkiezing, 
waarvan de grond niet bij of in ons gevonden wordt. Maar al deze dingen waren in Zijn boek geschreven. 
 

‘Zijn trouw rust zelfs op ’t late nageslacht, Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, Noch van Zijn wet 
afkerig d' oren wenden, Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.’ 
  
VASTSTELLING   
Aldus vastgesteld op zaterdag 17 oktober 2015 te Lunteren. 
 
Bestuur van de Hersteld Hervormde Mannenbond 
 
 
 
K. van den Herik | secretaris  ds. J.C. den Toom | voorzitter 
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