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Huishoudelijke Vergadering 2018 
en

Verenigingsseizoen 
2018-2019

Verslag van de Huishoudelijke Vergadering van de  
Hersteld Hervormde Vrouwenbond gehouden op 17 april 2018  

in de Bethelkerk te Lunteren

C.B. Hovestad-Stoffer

In de nieuwe kerk van de HHG 
van Lunteren wordt de negende 
Huishoudelijke Vergadering van de 
Hersteld Hervormde Vrouwenbond 
geopend met het zingen van Psalm 
90 vers 1. Onze 1e presidente mw. 
N. Schalkoort-Zijderveld heet alle 
aanwezigen hartelijk welkom. In het 
bijzonder ds. P.C. van den Boogaard uit 
Ederveen die deze dag een inleiding 
verzorgt naar aanleiding van het tiende 
hoofdstuk van het Bijbelstudieboekje 
over ‘Het leven van Mozes’.

Mw. Schalkoort zegt in haar 
openingswoord dat het een groot 
voorrecht is, dat wij in deze steeds 
veranderende wereld in alle rust samen 
mogen komen om vanuit Gods Woord 
onderwezen te worden en de belangen 
van onze Vrouwenbond te bespreken.

Ook is er dit jaar weer een 
bestuursverkiezing. De 1e secretaresse 
mw. C.B. Hovestad-Stoffer en de 
algemeen adjunct mw. K. Leenheer-
van Gent zijn aftredend, maar 

gelukkig weer herkiesbaar. De 
tegenkandidaten zijn respectievelijk 
mw. A. Breugem-Mackay uit Andelst 
en mw. M. Hagendijk-van Dam uit 
Hendrik-Ido-Ambacht. Beide dames 
worden hartelijk bedankt voor hun 
bereidwilligheid.

Ds. Van den Boogaard gaat voor in ge-
bed en leest daarna Exodus 33 en 34.
De 1e secretaresse mw. C.B. Ho-
vestad-Stoffer leest de notulen van de 
Huishoudelijke Vergadering van 11 
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Van de 
redactie
A. Rijken-Ubak

In dit nummer van ZODK 
hebben we een samenvatting 

van onze negende Huishoudelijke 
Vergadering. We kwamen voor 
het eerst bijeen in een zaal van de 
mooie, nieuwe Hersteld Hervormde 
Kerk in Lunteren. Het was een 
fijne en leerzame bijeenkomst, 
waar tevens twee bestuursleden 
aftredend waren en herkozen 
werden. Onze wens en bede is dat 
beide dames opnieuw de gezondheid 
en kracht van de Heere mogen 
ontvangen om hun werk voor onze 
Vrouwenbond te doen.

Als u dit leest hebben we de 
vakantieperiode achter de rug. 
Misschien hebben we wel een verre 
reis gemaakt of zijn we dichter bij 
huis gebleven. We kunnen overal de 
rust zoeken. De een houdt ervan om 
steden te bezoeken, de ander houdt 
meer van kleine lieflijke dorpjes, 
met de natuur eromheen. Maar 
hoe mooi alles ook mag zijn, toch 
gelden de woorden van Prediker:  
‘...het oog wordt niet verzadigd met 
zien...’ Uiteindelijk komt het toch 
aan op wat er in onze meditatie 
staat beschreven: ‘Er blijft dan een 
rust over voor het volk Gods.’ 

Zo staan we weer voor een 
nieuw seizoen met deze keer een 
Bijbelstudieboekje over het leven 
van Mozes. Hij was de middelaar 
van het oude verbond en de 
Middelaar van het nieuwe verbond 
is Christus. We zullen ze toch 
beiden moeten kennen, wil het wel 
zijn voor tijd en eeuwigheid. Dat 
geve de Heere voor het eerst of bij 
vernieuwing. Hij zegene alzo onze 
Bijbelstudiebijeenkomsten.

Alle data: Deo Volente

april 2017 en het jaarverslag van 2017 
van de Hersteld Hervormde Vrouwen-
bond. De 1e penningmeesteresse mw. 
W.G. van Vlastuin-Wiersma geeft een 
overzicht van de �nanciële situatie van 
het boekjaar 2017 en de begroting voor 
het jaar 2018. Hierna is er gelegenheid 
om vragen te stellen over de zojuist 
voorgelezen verslagen en andere zaken 
betreffende de Vrouwenbond. 

Na het zingen van de verzen 23 en 
24 van Psalm 105 krijgt ds. Van den 
Boogaard het woord. 
Zijn referaat gaat over de tiende Bijbel-
studie getiteld: ‘Mozes als voorbidder’. 
Hij doet dit aan de hand van Exodus 
33 en 34.

We worden aan het begin van Exodus 
33 gelijk met de neus op de feiten 
gedrukt: ‘Trek op vanhier, gij, en het 
volk dat gij uit Egypteland opgevoerd 
hebt.’ Niet meer ‘Mijn volk’, maar het 
volk dat onder leiding staat van Mozes. 
God zal niet meer meetrekken, maar een 
engel gaat mee. Maar God laat het volk 
niet helemaal los. Hij zal Zijn belofte 
vervullen die Hij aan Abraham, Izak en 
Jakob heeft gedaan. Waarom gebeurt dit? 
Omdat het volk hardnekkig is. 
Ze willen niet buigen voor de Heere en 
wekken zo Gods toorn op. Hij spaart het 
volk door niet mee te trekken. Want als 
Hij mee zou gaan, zou het volk op de 
weg worden verteerd.
Mozes bouwt een nieuwe tent buiten 
de legerplaats. Een teken dat het kamp 
van de Israëlieten te onrein is. God kan 
daar niet in het midden wonen. Ook 
Jezus moest lijden buiten de legerplaats. 
Een teken van hoop, een teken van 
Gods genade. Mozes bepleit de zaak 
van het volk bij God. Mozes heeft een 
diepe en nabije omgang met God. Hij 
onderstreept dat het volk Gods volk is en 
daarom is het Gods zaak. Zonder Gods 
aangezicht kan Mozes niet optrekken. 
God hoort Mozes en verhoort hem. Hij 
belooft om met het volk op te trekken. 
Dan vraagt Mozes om een teken. Maar 
wie zal God zien en leven? Daarom moet 
hij schuilen op een steenrots, dan zal 
God Zijn bewarende Hand over Hem 
uitstrekken. Mozes hoort Wie God is. 
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En ook vernieuwt Hij het verbond met 
Israël. Veertig dagen en nachten is Mozes 
in de nabijheid van God en ontvangt 
nieuwe stenen tafelen. Als hij terug komt 
glinstert zijn aangezicht. Een teken dat 
Mozes door God gezonden is. God wil 
door Zijn genade weer in het midden van 
Zijn volk wonen en hen in het beloofde 
land brengen.

Na het zingen van Psalm 103 vers 
4 staat de bestuursverkiezing op de 
agenda. De stemmen worden in de 
pauze geteld. De 2e presidente mw. 
A. Rijken-Ubak heeft nog enkele 
mededelingen, waarna ds. Van den 
Boogaard dankt voor de morgenver-
gadering en een zegen vraagt voor de 
maaltijd. 
In de pauze is er volop tijd voor onder-
linge ontmoeting en voor het kopen 
van onze bekende fotokaarten. Het 
nieuwe Bijbelstudieboekje kan worden 
ingekeken en besteld. Ook zijn er en-
kele artikelen met het (geborduurde) 
logo van de HHV erop. Deze artikelen 
kunnen besteld worden voor onder 
andere jubilea van leden van de vrou-
wenverenigingen.

De middagvergadering wordt geopend 
met het zingen van Psalm 97 vers 3 

en 7, waarna ds. Van den Boogaard de 
Heere dankt voor de maaltijd en een 
zegen vraagt over de middagvergadering. 
Mw. Schalkoort deelt de uitslag van de 
bestuursverkiezing mee. De dames Ho-
vestad en Leenheer zijn met algemene 
stemmen herkozen. Mw. Leenheer be-
dankt, ook namens mw. Hovestad, voor 
het in hen gestelde vertrouwen. 
De vragen van de Bijbelstudie worden 
eerst in groepjes besproken. Daarna 
volgt er onder leiding van ds. Van den 
Boogaard een plenaire bespreking. 

Aan het einde van deze dag bedankt 
mw. Schalkoort verschillende mensen 
voor hun medewerking aan de negende 

Huishoudelijke Vergadering. In het 
bijzonder ds. Van den Boogaard. Ze 
wenst hem Gods zegen voor zijn werk 
in de gemeente van Ederveen en voor 
de landelijke kerk. Ook het kosters-
echtpaar wordt hartelijk bedankt voor 
hun goede zorgen.
Mw. Schalkoort wenst alle aanwezigen 
een goede en leerzame voorbereiding 
voor het komende seizoen en vraagt 
tevens om gebed voor het werk van de 
Vrouwenbond.
Na het zingen van Psalm 27 vers 5 
en 7 sluit ds. Van den Boogaard deze 
Huishoudelijke Vergadering met dank-
gebed en wenst alle aanwezigen een 
goede thuisreis.
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Kopij voor het volgende blad  
kunt u voor 22 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

Uit de verenigingen

Met grote dankbaarheid aan de  
HEERE herdacht de vrouwenvereni-
ging ‘Niet in eigen kracht’ te Leer-
broek haar 60-jarig jubileum. Tijdens 
de jaarvergadering, met belangstel-
lenden uit de gemeente, hield drs. M. 
A. Buitink-Heijblom een waardevolle 
lezing over het thema: ‘Geschoeide 
voeten’, waarin het spreken over de 
belangrijkste dingen in dit leven naar 
voren kwam. De hartelijke bereidheid 
om het Evangelie aan anderen bekend 
te maken is niet alleen een roeping 
voor predikanten, maar wil de HEERE 
ook door mannen, vrouwen en jonge-
ren heen werken. 

Drie zeer trouwe leden: mw. M. 
Zwijnenburg-Bikker, mw. M. Willem-
se-Kars en mw. T. Geluk- de Bruijn, 
mochten respectievelijk hun 55, 45 
en 40 jarig jubileum gedenken. Afslui-
tend was er het jubileumreisje naar 
Katwijk, waar een gastvrije ontvangst 

en een hartelijke verbondenheid door 
middel van Gods Woord met de vrou-
wenvereniging aldaar ervaren werd. 
De HEERE schonk een onvergetelijk 
jaar, waarin Hij de waarde van de ver-
enigingsnaam liet blijken. 

Voor de toekomst zien de 44 leden ver-
wachtingsvol naar Zijn rijke zegen uit.

D.M. van den Berg-Bikker, secretaresse

advertentie
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Het Gastenhuis
in Westervelde (nabij Norg) 

is een vrij gelegen, gezellig en 
comfortabel familiehuis.

Prachtig uitzicht en geweldige 
wandel- en fietsomgeving. 
4 tot 12 pers. 0621716056, 

www.gastenhuis.nl 



Agenda

6 oktober (zaterdag)
Lunteren:  Tiende Bondsdag
Thema:  ‘Wet en Evangelie’ 
Spreker ‘s morgens:  ds. J.L. Schreuders
Onderwerp:  ‘De middelaar van het oude ver-

bond’
Spreker ‘s middags:  ds. F. van Binsbergen
Onderwerp:  ‘De Middelaar van het nieuwe 

verbond’

25 oktober
Nieuwleusen:  Regioavond Noord
Spreker:  ds. D.J. Diepenbroek

15 november
Ridderkerk:  Toerustingsdag voor alle leden
Spreker:  ds. L. Groenenberg
Onderwerp:  Eenzaamheid 

22 november
Elspeet:  Toerustingsdag voor alle leden
Spreker:  ds. L. Groenenberg
Onderwerp:  Eenzaamheid 

29 november
Veen:  Regioavond Zuid-Oost
Spreker:  ds. L. Treur
Onderwerp:  Het leven van Mozes 

‘Er blijft dan een rust over 
voor het volk Gods.’

Hebreeën 4:9

Dauwdruppeltjes

De vakantie ligt weer achter ons. Het is 
goed even afstand te nemen van de da-
gelijkse bezigheden, om zodoende onze 
tijd een wat andere invulling te geven 
en tot rust te komen. Een mens zoekt 
rust in deze rusteloze wereld, maar waar 
zoeken we rust? Augustinus zegt: ‘On-
rustig is ons hart, totdat het rust vindt in 
God.’ De Heere zegt in Zijn Woord: rust 
een weinig, trek je terug, en wees bezig 
met de dingen van de eeuwigheid, want 
daar komen we meestal  niet of weinig 
aan toe. In Gods Woord en dienst is de 
ware rust te vinden. 

Onze tekst zegt: ‘Er blijft dan een rust 
over voor het volk Gods.’ Benaarstig u 
dan om in die rust in te gaan. Dat is de 
ware rust, die voor Gods kinderen nog 
komen zal en waarvan hier soms al iets 
gesmaakt mag worden. De mens van 
nature zoekt vermaak in deze wereld, en 
wil niet graag alleen zijn en op zichzelf 

teruggeworpen worden. Soms zijn er 
slagen voor nodig om ons te dwingen 
een ogenblik stil te staan en ons leven te 
overzien. ‘Want ook ons is het Evangelie 
verkondigd, gelijk als hun; maar het 
woord der prediking deed hun geen nut, 
dewijl het met het geloof niet gemengd 
was in degenen die het gehoord heb-
ben.’ Zijn we er al aan ontdekt dat we 
het ware geloof missen? Dan zal er een 
zoeken komen om dat te vinden. De 
Heere maakt een mens zoekende. Van-
uit zichzelf is er niemand die God zoekt, 
niet tot één toe. Heden, indien gij Zijn 
stem hoort, zo verhardt uw harten niet, 
maar laat u leiden. Want het Woord 
Gods is levend en krachtig. Zo leidt 
Hij Zijn volk door dit leven, en belooft 
dat ze in Zijn rust mogen ingaan, voor 
eeuwig en altoos. Wat zal dat zijn, nooit 
meer van Hem verlaten te zijn. Nooit 
meer te hoeven zondigen. Een eeuwige 
heerlijke toekomst is er weggelegd voor 

degenen die Hem mogen kennen en 
liefhebben. Dat we zo de vakantietijd 
hebben mogen doorbrengen om de 
Heere te zoeken, te lieven en te loven. 
De Heere belooft het immers, ‘zoekt, 
en gij zult vinden’ (Matth.7:7-midden) 
Heeft u Hem al mogen vinden?

Uw goedheid, HEER’, is hemelhoog, 
Uw waarheid tot den wolkenboog; 
Uw recht is als Gods bergen; 
Uw oordeel grond’loos; Gij behoedt 
En zegent mens en beest, en doet 
Uw hulp nooit vrucht’loos vergen. 
Hoe groot is Uw goedgunstigheid! 
Hoe zijn Uw vleug’len uitgebreid! 
Hier wordt de rust geschonken; 
Hier ’t vette van Uw huis gesmaakt;
Een volle beek van wellust maakt
Hier elk in liefde dronken.

Ps. 36:2

A.C. van Ark-van de Steeg

‘Er blijft dan een rust over 
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Van de bestuurstafel

C.B. Hovestad-Stoffer

Als u deze uitgave van ‘Zicht 
op de kerk’ leest, staan 

we weer aan het begin van het 
nieuwe vergaderseizoen. Met het 
oog daarop wil ik u graag het 
volgende voorleggen:  
Bij het secretariaat komen ver-
schillende vragen/opmerkingen/
wijzigingen enzovoort binnen. 
Tegenwoordig veel via de e-mail 
en dat is wel zo fijn. Meestal 
krijgt u dezelfde dag nog ant-
woord! Voor vragen die eerst in 
de vergadering van het landelijk 
bestuur moeten worden bespro-
ken, moet u iets langer wachten 
op het antwoord. Een vriendelijk 
verzoek om bij alle e-mails/brie-
ven die u naar ons verzendt, ook 
de naam en plaatsnaam van uw 
vereniging te vermelden. 

In de maand januari 2019 krij-
gen de penningmeesteressen 

een aparte brief van mw. Van 
Vlastuin over de betaling van 
de contributie. De secretaressen 
krijgen een brief met onder an-
dere data van de HV, Bondsdag, 
enzovoort, zodat u met de plan-
ning voor 2019 hier rekening 
mee kunt houden. Voor wat 
betreft de Huishoudelijke Verga-
dering: Wilt u zich a.u.b. voor de 
genoemde datum aan/afmelden? 
We moeten echt op die datum 
weten op hoeveel verenigingen 
we kunnen rekenen! Ook hierbij 
graag de naam en plaatsnaam 
van uw vereniging vermelden.

Tot slot, denkt u aan de actie 
voor het Hersteld Hervormd 

Seminarie! De afsluiting daar-
van is op de komende Bondsdag, 
zaterdag 6 oktober 2018. 
We hopen dat u begrip hebt 
voor deze vragen/opmerkingen 
van onze kant en wensen u een 
gezegend seizoen rondom Gods 
Woord.

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende fotokaarten te koop!

Ons nieuwe Bijbelstudieboekje voor het komende seizoen 2018-2019 gaat 
over het leven van Mozes. Het is geschreven door verschillende (emeritus)
predikanten, op alfabetische volgorde, uit de Hersteld Hervormde Kerk.

01. Ds. H. Zweistra, Urk (wijkgemeente Elim)  
De geboorte van Mozes, een ‘zoon’ van Farao’s dochter en zijn vlucht 
naar Midian 

02. Ds. G.T. van Appeldoorn, Melissant  
Zijn roeping in de woestijn

03. Ds. G.J. van Asperen, Monster - ‘s Gravenzande 
Mozes voor Farao en de plagen van Egypte

04. Ds. C.J.P. van der Bas, Zomba (Malawi) 
Pascha en de uittocht uit Egypte

05. Ds. IJ.R. Bijl, Vriezenveen 
Begin van de woestijnreis

06. Ds. F. van Binsbergen, Schoonrewoerd 
Het leiderschap van Mozes betwist

07. Ds. G.J. Blankers, Bruchem 
Water uit de rotssteen, overwinning op Amalek en de koperen slang 

08. Ds. J. den Boer, Nieuwleusen 
Mozes op de berg Sinaï

09 Ds. R.C. Boogaard, Soest 
Het gouden kalf

10. Ds. P.D. van den Boogaard, Ederveen 
Mozes als voorbidder: ‘Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe 
ons vanhier niet optrekken’, Nieuwe stenen tafelen

11. Ds. B.D. Bouman, Giessendam-Neder-Hardinxveld-Sliedrecht 
Mozes sterft en de verheerlijking op de berg

U kunt het boekje bestellen bij: a.rijken-ubak@solcon.nl 
Tel. (0418) 561287 De prijs is € 4,-- voor leden en € 5,-- voor niet-leden 
(incl. verzendkosten).

Bijbelstudieboekje 
seizoen 2018-2019
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