
In het midden van de Bommelerwaard, in het mooie, 

landelijke Nederhemert, woont mw. T. van Klinken-van 

Heijkop met man en opgroeiende kinderen. Ze is graag 

bereid om voor het katern van de Vrouwenbond een  

aantal vragen over ‘Gastvrijheid’ te beantwoorden.

A. Rijken-Ubak

Gastvrijheid

Zicht op de vrouwenbond
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Wat betekent ‘Gastvrijheid’ voor u 
en uw gezin? Voor wie stelt u uw 
huis open? Alleen kerkelijk of ook 
onkerkelijk? 
In de Bijbel wordt geschreven over gastvrijheid. 

Daar staat dat we als eerste gastvrij moeten zijn 

voor de huisgenoten des geloofs. Jaren geleden 

kwam er bij ons vaak een jongen logeren die heel 

dicht bij de Heere leefde. Hij is voor ons geeste-

lijk tot grote zegen geweest. Dus als we ons gevoel 

laten spreken zou onze voorkeur uitgaan naar 

zulke mensen. Maar ook in die dingen: De Heere 

regeert en Hij bepaalt wie er op onze weg komt. 

Sinds anderhalf jaar komt onze onkerkelijke buur-

vrouw gemiddeld vier keer in de week eten. Zij 

zag het psychisch niet meer zitten en is zo bij ons 

terechtgekomen. Dit was niet onze keus, want het 

kost best wat investering als gezin, maar zij is op 

onze weg geplaatst. Zij had nog nooit iets uit de 

Bijbel gehoord en zit nu bij ons aan tafel als wij 

bidden, Bijbellezen en zingen. 

Als iemand zich daartoe ook ge-
roepen voelt, wat raadt u dan aan?
Wij raden mensen aan: Zet je deur gerust open 

voor andersdenkenden. Wees niet bang. 

Wat doet het persoonlijk met u?
Als je veel energie stopt in mensen en kinderen, 

die niets van de Bijbel weten dan merken we wel 

dat je zelf extra Voedsel nodig hebt om niet te 

verdorren. 

U bent, samen met uw man, al 
verschillende jaren ook gastou-
ders van pleegkinderen en  
’s zomers van vakantiekinderen. 
Hoe bent u daartoe gekomen?
Toen onze oudste geboren is beseften wij dat wij 

het zo rijk hebben en er zo heel veel kinderen zijn 

die het zoveel minder hebben. Zo zijn we begon-

nen met een kind uit Duitsland in de zomerva-

kantie uit te nodigen. Na enkele jaren hebben wij 

ons in laten schrijven voor pleegzorg. Verschillen-

de kinderen zijn zo al bij ons in huis geweest. 

Zijn dat alleen kinderen die bij 
een kerk behoren of ook kinderen 
die helemaal niet kerkelijk zijn?
Wij hebben kerkelijke en onkerkelijke kinderen 

in huis gehad. Beide heel nuttig. Het vakantie-

kind dat nu al verschillende jaren bij ons komt 

uit Duitsland had nog nooit iets uit de Bijbel ge-

hoord. Zij wist niet wat er gebeurde als wij gingen 

bidden of danken. 

Soms krijg je ook heel mooie vragen. 

Zo vroeg ze een keer waarom wij alles aan de 

Heere Jezus vragen. Toen hebben wij geprobeerd 

uit te leggen dat wij bij alles de hulp van de Hee-

re nodig hebben, al denken wij vaak dat we het 

wel zelf kunnen. En dat als je in de Heere Jezus 

gelooft Hij voor je zorgt in het leven maar ook als 

je gaat sterven. 

Wat vinden uw eigen kinderen 
daarvan? Vinden ze dat zij dan 
minder aandacht krijgen? 
Je merkt wel dat er best veel aandacht naar pleeg-

kinderen en vakantiekinderen gaat, maar onze 

kinderen klagen daar eigenlijk nooit over. Al zijn 

er wel grenzen, want als onze kinderen het niet 

willen, doen we het niet, want ons eigen gezin 

gaat voor.
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I
n deze ZODK een verslag van onze zevende Huishou-

delijke Vergadering. We kijken terug op een mooie 

dag, waarop we samen met ds. R.W. Mulder ons alvast 

verdiepten in ons nieuwe Bijbelstudieboekje ‘Esther’ 

voor het komende seizoen. Esther is bereid om haar leven te 

geven. Ze spreekt, voordat ze ongevraagd naar de koning gaat 

de overbekende woorden: Wanneer ik dan omkom, zo kom 

ik om. Esther is gespaard, maar God heeft Zijn Zoon niet 

gespaard. Hij is de dood ingegaan voor een zondig volk. Mag 

u al weten tot dat volk te behoren? Dat volk, van eeuwigheid 

verkoren en in de tijd toegebracht? 

De bestuursverkiezing stond, zoals gewoonlijk, weer op het 

programma. Ook vanaf deze plaats willen wij u hartelijk dan-

ken voor het in ons gestelde vertrouwen. We hopen met de 

hulp van de Heere, en samen met de andere bestuursleden, 

het werk voort te mogen zetten.

 

We staan weer aan het begin van een nieuw verenigings-

seizoen. De Heere zegene onze Bijbelstudieochtenden en 

-avonden zodat er niet alleen een tijdelijke zegen uit mag 

voortkomen, maar bovenal die eeuwige zegen, die meegaat 

over dood en graf heen. 

Van de redactie | A. Rijken-Ubak

Huishoudelijke Vergadering 2016 
en Verenigingsseizoen 2016-2017

6



Alle data:  

Deo Volente

Verslag van de

Huishoudelijke Vergadering
van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond 

gehouden op dinsdag 19 april 2016  
in de Bethelkerk te Lunteren

C.B. Hovestad-Stoffer

D
eze zevende Huishoudelijke 

Vergadering van de Her-

steld Hervormde Vrouwen-

bond wordt geopend met 

het zingen van Psalm 33 vers 6. Onze 

1e presidente mw. N. Schalkoort-Zij-

derveld heet alle aanwezigen hartelijk 

welkom.  In het bijzonder ds. R.W. 

Mulder die deze dag een inleiding ver-

zorgt over het derde hoofdstuk van het 

nieuwe Bijbelstudieboekje over Esther.  

Mw. Schalkoort vindt het een groot 

voorrecht dat wij in deze veranderende 

wereld in alle rust samen mogen ko-

men om vanuit Gods Woord onderwe-

zen te worden en de belangen van onze 

Vrouwenbond te bespreken. 

Ook hebben we weer een bestuursver-

kiezing. De 2e presidente mw. A. Rij-

ken-Ubak is aftredend, maar gelukkig 

herkiesbaar. De tegenkandidaat is mw. 

C. Bouman-van Gammeren uit Wijk en 

Aalburg.  

Ds. Mulder gaat voor in gebed en leest 

daarna Esther 2 vers 1-18.

De 1e secretaresse mw. C.B. Hovestad-

Stoffer leest de notulen van de Huis-

houdelijke Vergadering van 16 april 

2015 en het jaarverslag van 2015 van 

de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.  

De 1e penningmeesteresse mw. E.M. 

Melaard-Keijzer geeft een overzicht 

van de !nanciële situatie van het boek-

jaar 2015. 

De kascontrolecommissie bestaande 

uit de dames M. van der Knaap-Groe-

nenberg en B. Tanis-Bom kunnen door 

omstandigheden niet aanwezig zijn. Ze 

hebben doorgegeven dat alles in orde is 

bevonden.

Hierna is er gelegenheid om vragen te 

stellen over de zojuist voorgelezen ver-

slagen en andere zaken betreffende de 

Vrouwenbond. 

Na het zingen van de verzen 8 en 10 

van Psalm 33 krijgt ds. Mulder het 

woord. Zijn referaat gaat over de derde 

Bijbelstudie getiteld: ‘Esther wordt ko-

ningin’.
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Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Na de zomerse rustperiode 

gaat het verenigingsseizoen 

weer beginnen.  

Wat bijzonder dat we in vrij-

heid samen mogen komen 

op onze vrouwenvereniging om 

Gods Woord te onderzoeken. Dit 

is het belangrijkste doel van onze 

verenigingen. 

Het nieuwe Bijbelstudieboekje 

gaat over het leven van Es-

ther. Zij mocht een middel zijn in 

Gods hand om haar volk te redden 

van de ondergang. Deze Bijbelstu-

die laat ons ook vandaag zien dat 

de Heere regeert.

Het is heel fijn om elkaar weer 

te ontmoeten op 6 oktober op 

de achtste Bondsdag. Het thema 

is: ‘Gods voorzienigheid’. Ds. IJ.R. 

Bijl hoopt in de morgenvergade-

ring te spreken over ‘Zijn Vaderlij-

ke hand’ en ds. B.D. Bouman in de 

middagvergadering over ‘In voor- 

en tegenspoed’.

Op de Bondsdag is ook de 

afsluiting van ons project 

voor Adullam Gehandicaptenzorg. 

Zo mogen wij als leden van onze 

Vrouwenbond een bijdrage geven 

aan de uitbreiding van het Gods-

dienstonderwijs voor onze mede-

mens met een beperking. Wij zijn, 

net als u, heel benieuwd naar het 

totale bedrag.

Namens het landelijk bestuur 

wensen wij u een gezegend 

vergaderseizoen en wij hopen, zo 

de Heere het geeft, u weer te ont-

moeten op onze Bondsdag.

Na het zingen van Psalm 27 vers 6 staat 

de bestuursverkiezing op de agenda.

De 2e presidente mw. A. Rijken-Ubak 

heeft nog enkele mededelingen onder 

andere over het nieuwe Bijbelstudie-

boekje, de Sprekerslijst en de Bonds-

dag op 6 oktober. 

Ds. Mulder sluit de morgenvergadering 

met dankgebed en vraagt om een zegen 

voor de maaltijd.

In de pauze is er volop tijd voor on-

derlinge ontmoeting en kunnen er 

Esther is een verrassend Bijbelboek en waard om verder uitgediept te worden. 

Ook een merkwaardig boek, omdat Gods Naam er niet in voorkomt. Toch is het 

vol van het onderwerp dat de Heere regeert!

Zijn bestuur staat boven alles, het loopt Hem niet uit de hand. Ook in onze tijd 

niet. Er is ook nu de strijd tussen de slang en het Vrouwenzaad. Dat gaat om het 

levende Kind. We moeten daarom de grote lijnen niet uit het oog verliezen. Het 

gaat alles onder Gods voorzienigheid, toen en nu. Het volk was in ballingschap, 

toen koningin Vasthi door Ahasvéros werd verstoten. Er moest een nieuwe vrouw 

komen en daarom gebeuren er dingen die niet goed zijn. Toch wordt dit wel ge-

bruikt door de Heere om Zijn plan te volvoeren. Ook nu gebeuren er nog zulke 

dingen. Het is daarom een belangrijke taak om Gods bedoeling met het huwelijk 

uit te dragen. Als we de lijnen doortrekken naar Christus kunnen we zeggen dat 

Ahasvéros een antitype van Christus is. Er zijn indrukwekkende verschillen tus-

sen die beiden. Christus zoekt een bruid om Zichzelf aan weg te geven, Ahasvéros 

wil alleen maar pro#teren van zijn bruid. Het beste tegenover het slechtste!

Esther viel op, en niet alleen door haar uiterlijke schoonheid. Meer dan dat. 

In de Bijbel is er aandacht voor uiterlijke schoonheid, maar de innerlijke ge-

steldheid is het allerbelangrijkste. Ook in onze tijd is er veel aandacht voor het 

uiterlijk en het is vooral voor de opgroeiende jeugd moeilijk om daarin een mid-

denweg te vinden. Bij al deze dingen ligt de wereldgelijkvormigheid voortdurend 

op de loer. Maar de vreze des HEEREN is het grootste sieraad dat een vrouw 

kan hebben. Door Gods voorzienigheid wordt Esther koningin. Gods wegen zijn 

wonderlijk, maar Hij regeert!

ook fotokaarten gekocht worden. Het 

nieuwe Bijbelstudieboekje kan worden 

ingekeken en besteld. Ook zijn er enige 

artikelen  met het (geborduurde) logo 

van de HHV erop, deze artikelen kun-

nen besteld worden voor o.a. jubilea 

van leden van de vrouwenverenigingen.

De middagvergadering wordt geopend 

met het zingen van Psalm 45 vers 6, 

waarna ds. Mulder de Heere dankt 

voor de maaltijd en een zegen vraagt 

over de middagvergadering. De Schrift-

lezing is Psalm 33.
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Mw. Schalkoort deelt de uitslag van de 

bestuursverkiezing mee. Mw. Rijken 

is met algemene stemmen herkozen. 

Zij bedankt de aanwezigen voor het 

in haar gestelde vertrouwen: Ik wil u 

allemaal heel hartelijk danken voor het 

vertrouwen dat ik heb gekregen. Ik hoop 

het werk met Gods hulp voort te kunnen 

zetten. Dank u wel!

De vragen van de Bijbelstudie worden 

eerst in groepjes besproken. Daarna 

volgt er onder leiding van ds. Mulder 

een plenaire bespreking. Een goede en 

leerzame voorbereiding voor het ko-

mende seizoen. 

Aan het einde van deze dag bedankt 

mw. Schalkoort verschillende mensen 

voor hun medewerking aan deze zeven-

de Huishoudelijke Vergadering. In het 

bijzonder ds. R.W. Mulder. Zij wenst 

hem Gods zegen voor zijn werk in de 

gemeente Leerbroek. Laten wij zo 

toegerust met het Woord van de Heere 

in ons hart naar huis gaan. Biddend 

om de leiding van de Heilige Geest op 

onze vereniging en in ons persoonlijk 

leven. Laat het werk van de Vrouwen-

bond steeds een plaats mogen hebben 

in uw gebeden. 

Na het zingen van Psalm 118 vers 8 

sluit ds. Mulder deze Huishoudelijke 

Vergadering met dankgebed en wenst 

alle aanwezigen een goede thuisreis.
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A.C. van Ark-van de Steeg

Als Hersteld Hervormde Vrouwenbond 

kregen we een uitnodiging van het ‘Co-

mité Vrouwenbonden op Gereformeer-

de grondslag’ voor overleg met leden 

van de Tweede Kamer van de SGP en 

de CU. Dit overleg is gehouden op 4 

maart 2016 in het Hervormd Bondsbu-

reau te Nijkerk. Aan deze uitnodiging 

hebben we graag gehoor gegeven.

Dit overleg vindt jaarlijks plaats. Er 

wordt over verschillende actuele onder-

werpen gesproken, die in de Tweede 

Kamer aan de orde zijn geweest.

De vergadering wordt geopend met 

Schriftlezing en gebed. Het hoofd-

M.A. Buitink-Heijblom

De presidente, mw. G.G. ter Maaten-van En-

gelenburg, heet iedereen hartelijk welkom. 

Na Schriftlezing en gebed krijgt ds. H. van 

der Ziel het woord voor zijn referaat,  

getiteld: ‘Hoe werkt de Heilige Geest in het 

hart van een zondaar?’

De Heilige Geest overtuigt van zonde. 

Dat doet Hij met feiten; Zijn overtui-

gingskracht is niet te weerleggen. Hij 

klaagt de zondaar aan en geeft innerlijk 

een bewijs van de zonden; tegenargu-

menten worden ontmaskerd. De zon-

daar komt er hoe langer hoe meer ach-

ter dat zijn zondige daden voortkomen 

uit zijn zondige bron. Dit overtuigende 

werk van de Heilige Geest vindt o.a. 

plaats in de prediking, als iemand per-

soonlijk aangesproken wordt dat hij/zij 

zondaar is. Ongeloof lijkt onschuldig, 

maar het is de grootste zonde; wie in 

ongeloof leeft, verwerpt het Evangelie. 

De Heilige Geest eigent toe. Als de 

Heilige Geest in het hart van een zon-

daar komt, gaat die zondaar dingen 

anders zien. Er komt oog voor de zwak-

heid van zichzelf, de zwartheid van de 

Comité Vrouwenbonden
op Gereformeerde grondslag

Verslag van de Regioavond van

Regionaal verband Midden/Oost
(12 april 2016 A.D. te Veenendaal)

thema is: ‘Schepping en zorg voor 

het milieu’.

Er komen vele onderwerpen aan de 

orde, waarvan we er enkele uitlichten:

• De ‘Downtest (NIPT)’ voor alle 

zwangere vrouwen, met als gevolg 

abortus, en ook over het aangebo-

den ‘Zwartboek’.

• Het euthanasieprogramma dat 

vroeg op de avond live getoond is 

op TV, de gevolgen van het Rapport 

Schnabel. Dit roept in Nederland 

gelukkig nogal veel vragen op, o.a. 

waar we mee bezig zijn en waar dit 

eindigt? 

Dit zijn belangrijke onderwerpen waar 

samen over gesproken wordt.

Er kunnen door de verschillende vrou-

wenbonden onderwerpen worden inge-

bracht. Zodoende worden we als vrou-

wen op de hoogte gehouden, en krijgen 

we gelegenheid om onze bezwaren aan 

de orde te stellen.

Dat we onze overheid mogen opdragen 

in gebed, en zeker hen die in de ver-

gaderingen van de Eerste en Tweede 

kamer nog voor de Naam en zaak van 

de HEERE uit wensen te komen. Dat 

het mag zijn in de gunst en onder de 

zegen van de HEERE.

Deze vergadering wordt met gebed 

beëindigd.

Voor hen die geïnteresseerd zijn in deze 

zaken en wat er verder besproken is, 

plaatsen we de verslagen op de website 

van onze Vrouwenbond. 

zonde, maar ook voor de bereidwillig-

heid van Christus. De Geest eigent 

toe wat we (volgens de doopbelofte) 

in Christus hebben; zo bewerkt Hij de 

overgave aan Christus. 

De Heilige Geest verheerlijkt Chris-

tus (Joh.16:14). Hij laat zien dat het 

Woord vol is van Christus; daarnaast 

verheerlijkt Hij Christus in het hart van 

zondaren. Door het werk van de Heili-

ge Geest leert een zondaar te leven in 

en teren op Christus. Christus wordt 

bovenal verheerlijkt als zondaren Hem 

op Zijn Woord vertrouwen. 

Na de pauze krijgt ds. Van der Ziel het 

woord om de ingediende vragen te be-

antwoorden. Tenslotte spreekt mw. Ter 

Maaten een dankwoord uit en eindigt 

ds. Van der Ziel met dankgebed. De 

collecte voor het project van de HHV 

en de onkosten van deze avond heeft 

€ 364,42 opgebracht. 
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Kopij voor het volgende blad kunt u voor 
12 oktober e-mailen naar:  

a.rijken-ubak@solcon.nl Tevens kunnen 
de berichten voor de website naar  

bovengenoemd e-mailadres gestuurd 
worden. e-mailadres secretaresse HHV: 

cbhovestadstoffer@solcon.nl

6 oktober  

Lunteren: achtste Bondsdag

Sprekers: ds. IJ.R. Bijl en  

ds. B.D. Bouman 

Hoofdthema:  Gods Voorzienigheid

’s morgens: ‘Zijn Vaderlijke hand’

’s middags: ‘In voor- en tegenspoed’

Aanvang: 10.30 uur, vanaf 10.00 

uur ontvangst met kof!e

10 november

Elspeet: Regiomorgen Noord-

Veluwe

Spreker: ds. M. van Reenen

Aanvang: 9.30 uur

17 november

Nederhemert: Regioavond Zuid-Oost

Spreker: ds. W.M. Mulder

Aanvang: 19.45 uur, vanaf 19.15 

uur ontvangst met kof!e

Op alle bijeenkomsten zijn onze 

bekende fotokaarten te koop!

Agenda

Ons Bijbelstudieboekje gaat over het Bijbelboek ‘Esther’. Het is geschreven door onderstaande 

predikanten (op alfabetische volgorde) uit de Hersteld Hervormde Kerk.

01.   Ds. A.P. Muilwijk In ballingschap en terugkeer 

02.   Ds. M.W. Muilwijk Koningin Vasthi verstoten 

03.   Ds. R.W. Mulder Esther wordt koningin 

04.   Ds. W.M. Mulder Esther en Mórdechai en Haman wil de  

 Joden uitroeien 

05.   Ds. R.J. Oomen Esther tracht de Joden te redden 

06.   Ds. J.C. den Ouden Esther bij de koning    

07.   Ds. N. den Ouden Mórdechai geëerd 

08.   Ds. P. den Ouden De val van Haman 

09.   Ds. Joh. Post De Joden begunstigd 

10.   Ds. M. van Reenen Raad van God en wraak  

 van mensen

11.   Ds. B. Reinders Mórdechai, zoekende  

 het beste voor zijn volk

U kunt het boekje bestellen bij: 

a.rijken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 561287. 

De prijs voor leden is € 5,50 en voor niet-leden 

€ 6,50 (excl. verzendkosten).

Bijbelstudieboekje 
seizoen 2016-2017

Mededelingen

k 

Als u kiest voor Hoekman dan kiest u 

voor kwaliteit en design. Bent u toe 

aan een nieuwe inrichting, uitbreiding 

of vervanging van uw kerk-/vergader-

zaal, consistorie of kantoor maak dan 

kennis met het ruime aanbod. Ook 

voor uw studeerkamer. Het ruime 

assortiment, de verschillende stijlen, 

kleuren en materialen in combinatie 

met een deskundig advies maken 

een afspraak de moeite waard. Vindt 

u ‘t tijd voor een persoonlijk advies-

gesprek? En bij u op locatie? Geen 

enkel probleem, bel of mail voor  een 

afspraak met Piet Hoekman.

Kerk, vergaderzaal of
kantoor inrichten?

Bel voor een afspraak! 

Enkele referenties door ons ingericht zijn: 

HHK Arnemuiden, Middelharnis/Sommelsdijk, 

Montfoort, Spijk en Staphorst.

Uw partner in complete

  kantoor- en projectinrchting

Kantoor & Project
HOEKMAN

Noordzandstraat 34 - 4401 CG Yerseke - T: 0113 572907

M: 06 53154711  -  E: info@piethoekman.nl  -  www.piethoekman.nl

� � � � � � � � � � � � �
IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

	 
 � � �  
 � � 	 
 � � � � 
Maak zo het leven van een 

kind met een (meervoudige) 

beperking mogelijk in een 

christelijk tehuis bij Bethlehem.
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