
16

Van de redactie

Voor alle data geldt: Deo Volente.

Op onze tweede Bondsdag kwamen dames uit het hele 

land naar Lunteren. Zoals velen van u zeiden, was het een 

mooie dag. We hopen bovenal dat het een dag geweest 

is, die mocht dienen tot bezinning en bemoediging. Het 

onderwerp van deze dag was: ‘Het Heilig Avondmaal’. 

’s Morgens sprak ds. Van Vlastuin over de Bijbelse visie 

op het Heilig Avondmaal en ’s middags ds. Buijs over de 

pastorale aspecten van het Heilig Avondmaal. 

De opdracht is, en dat was ook het thema van de Bonds-

dag, ‘Doet dat tot Mijn gedachtenis’. Maar wie zal dat 

Bondsdag 
2010: dag van 
bezinning en 
bemoediging

In deze bijdrage kunt u lezen hoe onze Bondsdag van 

Hersteld Hervormde Vrouwenverenigingen is verlopen.

kunnen als de Heere Zelf niet de vrijmoedigheid geeft? 

‘Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moet sterven’. 

Maar wie zal dat geheim’nis kennen als de Heere het niet 

geeft? Dan zullen we toch iets moeten weten van die 

vreemde ruil zoals Luther het noemde: Hij mijn zonden 

en ik Zijn gerechtigheid. De Heere schenke aan een ieder 

van ons die vrijmoedigheid om op goede gronden aan te 

gaan. Dan zal het goed zijn voor tijd en eeuwigheid.

We zitten middenin het winterseizoen. De Heere geve 

ons nog goede samenkomsten tot Zijn eer en tot uitbrei-

ding van Zijn Koninkrijk! 

A. Rijken-Ubak

   

HERSTELD HERVORMDE VROUWENBOND
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Verslag van de Bondsdag van Hersteld Hervormde 

Vrouwenverenigingen gehouden op donderdag 7 

oktober in de Bethelkerk te Lunteren 

Voordat de Bondsdag begint, is er eerst om negen uur 

een kort samenzijn met alle vrijwilligsters. We kunnen 

heel veel werk verzetten, maar we zijn in alles afhankelijk 

van de Heere. De tweede presidente, mw. A. Rijken-Ubak, 

opent Gods Woord en leest Lukas 22 de verzen 7-23: de 

instelling van het Avondmaal door de Heere Jezus. Zij 

vraagt in haar gebed om een zegen over deze dag. 

Er zijn veel "les en het is mistig, dus komen de bezoekers 

van deze Bondsdag allemaal iets later binnen, maar mw. 

N. Schalkoort-Zijderveld, eerste presidente van de HHV, 

mag toch even over half elf de eerste psalm van deze dag 

opgeven. 

In haar openingswoord benadrukt mw. Schalkoort het 

grote belang van het gebruik van de sacramenten. Niet 

het ene boven het andere stellen. Beide zijn even belang-

rijk. Het thema voor vandaag is: ‘Doet dat tot Mijn ge-

dachtenis’. Een hartelijk welkom voor de beide sprekers 

van deze dag: ds. W. van Vlastuin en ds. C.M. Buijs. Ook 

de beide musici worden welkom geheten: Wouter Schal-

koort, orgel en begeleiding van de samenzang en Ton 

Burgering, achter de piano. Afgevaardigden van de ande-

re vrouwenbonden en diverse andere instanties worden 

welkom geheten. Om de dag ordelijk te laten verlopen 

zijn er diverse mededelingen van huishoudelijke aard. 

Tot slot wenst ze ons allen een gezegende Bondsdag en 

krijgt ds. Van Vlastuin het woord.

De Schriftlezing is genomen uit 1 Korinthe 11 de verzen 

17-34. Daarna gaat hij ons voor in gebed. Het onderwerp 

van zijn referaat is: ‘De Bijbelse visie op het Heilig Avond-

maal’. Het Heilig Avondmaal is een bevel: ‘Doet dat tot 

Mijn gedachtenis’. De Heere weet wat Zijn kinderen no-

dig hebben. Hij weet wat bezwaarde en verslagen har-

ten nodig hebben. Het is ook een bevel met kracht. Hij 

brengt de zondaar niet alleen in de klem, maar geeft ook 

uitzicht. De Heere heeft zeer begeerd dit Avondmaal te 

houden met Zijn discipelen en nu ook met Zijn kinderen. 

Zo is er gemeenschap met Hem en gemeenschap met 

Zijn goederen. Al het Mijne is het uwe en andersom. Zijn 

kinderen mogen door het Avondmaal nieuwe kracht ont-

vangen voor de levensreis. Zij mogen genieten, smaken 

en proeven dat de Heere goed is. Totdat Hij komt. Het 

ware geloof wordt aangevochten. Steeds weer zijn er de 

zonden. Psalm 51 spreekt daar zo tre#end van. Maar ook 

de duivel wil ons steeds misleiden. Die sticht en brengt 

verwarring in het hart, strijd, vertwijfeling. Maar de Heere 

weet ervan. Als God voor mij is, wie zal dan tegen mij 

zijn!

Na dit leerzame en boeiende referaat zingen we psalm 

145 de verzen 1, 3 en 4. Tijdens dit zingen is er een collec-

te voor de onkosten van deze dag. Wouter Schalkoort en 

Ton Burgering vertolken op het orgel en de piano psalm 

22 en het lied ‘Leer mij Uw lijden recht betrachten’. 

Dan komt er een ingelast programmapunt: dhr. Ten Ham 

spreekt een woord namens de zending en mw. Vogelaar 

Zijn kinderen mogen door het 

Avondmaal nieuwe kracht 

ontvangen voor de levensreis. 

Zij mogen genieten, smaken en 

proeven dat de Heere goed is.
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leest een brief voor van ds. Oomen uit Malawi. Hij heeft 

voor ons de hartelijke groeten vanuit dit zendingsland 

en schrijft tevens over het werk van de vrouwengroep 

van de gemeenten in Malawi. Er is ook een brief van 

deze vrouwen zelf, waarin ze ons de hartelijke groeten 

doen en Gods zegen toewensen. Ze vertellen in de brief 

dat ze zijn begonnen met een klein project om kinderen 

tweemaal per week maïspap te geven. Zo hebben ze ook 

de gelegenheid om hen uit de Bijbel te vertellen. Dit lijkt 

een gering werk, maar laat ons gebed zijn of de Heere 

het wil zegenen, zodat er iets groots uit mag voortko-

men.

Na dit ingelaste punt bedankt mw. Rijken ds. Van Vlastuin 

voor zijn leerzame referaat. 

Vrouwenbond
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De gewisse beloften van God 

kunnen worden aangenomen 

met een sterk geloof, maar ook 

met een klein geloof.

Daarna heeft ze nog verschillende aandachtspunten: on-

der andere de Bijbelstudieboekjes, het Kerstdeclamato-

rium en de verkoop van zowel fotokaarten als snoep. De 

CD kan besteld worden en in de tent zijn verschillende 

verkooptafels. De presentielijsten kunnen in de kerk ge-

tekend worden en ook zijn er richtlijnen voor het gebruik 

van de lunch. 

Ds. Van Vlastuin sluit deze morgenvergadering af met 

gebed en vraagt daarin een zegen voor de maaltijd.

In de pauze is het gezellig druk; zó druk dat er in de tent 

eigenlijk niemand meer bij kan.

Maar gelukkig is het droog, zodat de dames ook buiten 

hun lunch kunnen gebruiken.

Om vijf voor half twee begint de organist weer te spelen 

en worden de dames gevraagd om naar binnen te gaan 

en hun plaats in de kerk weer in te nemen. 

We zingen psalm 25 de verzen 2 en 6, waarna ds. Buijs 

Lukas 22 de verzen 14-23 leest. 

Daarna gaat hij ons voor in gebed.

Zijn referaat heeft als onderwerp: ‘Pastorale aspecten van 

het Heilig Avondmaal’. Ds. Buijs begint met de vraag waar 

menig kerkganger mee worstelt: voor wie is het Avond-

maal?

Het antwoord is kort en krachtig: voor de ware gelovi-

gen. Maar wat is een waar geloof?

Lees de Heidelbergse Catechismus zondag 7. Maar hoe 

weet ik of ik een waar zaligmakend geloof deelachtig 

ben? Het antwoord is: als je Hem, de Heere, kent met 

je hele hart. Als er een geloofsband is met de Heere. Je 

hoort weleens zeggen dat je een verzekerd geloof moet 

hebben, maar aan het Heilig Avondmaal is ook plaats 

voor de kleingelovigen. De gewisse beloften van God 

kunnen worden aangenomen met een sterk geloof, 

maar ook met een klein geloof. Het Avondmaal is niet 

ingesteld om tot het ware geloof te komen, maar om 

het ware geloof te versterken. Ga niet af op het gevoel, 

de gelovige heeft Gods Woord en daarin de gewisse 

beloften van God. De duivel doet er alles aan om Gods 

kinderen van het Avondmaal af te houden. Maar juist als 

de duivel je van alles wijsmaakt, heb je het Avondmaal zo 

nodig. Ook kunnen er belemmeringen zijn op het hori-

zontale vlak. Onderlinge ruzie enzovoorts. Te weinig ken-

nis van de sacramenten. Teveel kijken naar andere men-

19



20

Vrouwenbond

sen die aan het Avondmaal gaan. Maar wij zien aan wat 

voor ogen is, de Heere ziet het hart aan. In aansluiting 

op dit duidelijke referaat zingen we psalm 63 de verzen 

1, 2 en 3 en wordt er gecollecteerd voor de zending van 

de HHK. De presentielijst wordt gelezen door de secreta-

resse, mw. C.B. Hovestad-Sto#er. 

De dames komen uit alle windstreken van ons land. 

In het muzikale intermezzo spelen Wouter en Ton psalm 

42 en het lied ‘Heer’ ik kom tot U’. 

Ds. Van Vlastuin en ds. Buijs beantwoorden op duidelijke 

wijze de vragen die er zijn binnengekomen naar aanlei-

ding van de referaten over het Heilig Avondmaal. 

Mw. Schalkoort-Zijderveld bedankt aan het einde van 

deze bijzondere dag de verschillende medewerkers, 

onder andere de heer J. Bruinekreeft, die foto’s van deze 

dag maakte. Het is altijd weer een drukke dag en het 

vraagt veel voorbereiding. Een bijzonder woord van dank 

is er voor het kostersechtpaar Rijswijk. Zij verzetten ach-

ter de schermen heel veel werk. Alle aanwezigen worden 

hartelijk bedankt voor hun komst. We hebben naar deze 

dag uitgekeken en het was goed om hier te zijn en de 

onderlinge verbondenheid te ervaren. Vooral het onder-

wijs vanuit het Woord van de Heere; het belangrijkste in 

ons leven. Dat wij dit Woord meenemen, overdenken en 

het bewaren in onze harten. Ze wenst allen Gods zegen 

toe voor het werk op de verenigingen en de regionale 

verbanden. En ten slotte een goede thuisreis.

We eindigen deze dag met het zingen van psalm 36 vers 

2, waarna ds. Buijs de Heere dankt voor deze tweede 

Bondsdag.

De opbrengst van de ochtendcollecte voor de onkos-

ten is € 3809,89 (daar komen de opbrengsten van de 

vele verkochte fotokaarten en het snoep nog bij). De 

opbrengst van de middagcollecte voor de zending (incl.

verkopen tent) is € 5984,06.  

 

C.B. Hovestad-Sto#er

Van de bestuurstafel

Het reilen en zeilen van onze Vrouwenbond heeft ook 

een "nanciële kant. U begrijpt allemaal wel dat alles heel 

veel kost. Dat is zo in onze gezinnen, maar dit geldt ook 

voor onze Vrouwenbond.

U begrijpt misschien al waar ik heen wil. Het zou heel erg 

"jn zijn, als u ook onze Vrouwenbond wilde steunen. U 

zegt misschien bij uzelf: ‘Dat doe ik al: ik ben lid van de 

Vrouwenbond en ik heb wel eens mooie fotokaarten ge-

kocht...’ Dat is erg "jn. Maar er zijn misschien nog anderen 

die ons ook "nancieel willen steunen. Dat kan altijd door 

een gift over te maken op onze bankrekening. Ook lega-

ten zijn welkom. U kunt in uw testament bepalen dat een 

bepaald bedrag of een gedeelte van uw vermogen aan 

de HHV wordt geschonken. U gelieve dan de volgende 

formulering te gebruiken: ‘Ik verklaar te legateren aan 

de Hersteld Hervormde Vrouwenbond (HHV), domicilie 

houdende te Veenendaal, de som van €…….. vrij van 

rechten’. 

Onze HHV staat geregistreerd als ANBI instelling.

E. M. Melaard-Keijzer

Mededelingen

Neemt u ook eens een kijkje op onze website!

www.hersteldhervormdevrouwenbond.nl

Wij verkopen nog steeds mooie fotokaarten op lan-

delijke dagen, maar ook op alle regioavonden! De 

opbrengst is voor 100% ten bate van onze Hersteld 

Hervormde Vrouwenbond. Van harte aanbevolen!

Kopij voor het volgende blad en voor de website 

kunt u voor 11 januari 2011 e-mailen naar:  

a.rijken-ubak@solcon.nl
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Uit de verenigingen

Jubileum vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ Elspeet.

Het was 28 september jl. 50 jaar geleden dat de vrouwen-

vereniging ‘Wees een zegen’ te Elspeet werd opgericht. 

Ds. Zweistra spreekt op deze avond in een herdenkings-

dienst over de roeping van Abram. Abram buigt voor de 

afgoden, maar wordt door God geroepen uit zijn land 

en uit zijn maagschap naar het land dat God hem wijzen 

zal. Hij gehoorzaamt. Elke zondag klinkt ook tot ons de 

eis om de zonde te verlaten. De Heere komt met een 

belofte: ‘Ik zal u tot een groot volk maken en u zege-

nen’. ‘Wees een zegen’ is een prachtige naam voor een 

vrouwenvereniging. Maar hoe kunt u tot een zegen zijn 

als u zelf niet gezegend bent geworden? In het paradijs 

is Adam een zegen voor de schepping. Er is harmonie! 

Abram krijgt ook een bevel: ‘En wees een zegen; Ik zal u 

zegenen om tot een zegen gesteld te worden’. Ook een 

vrouwenvereniging moet niet in eigen kracht haar werk 

doen. Dat breekt af door onze dwaasheid, omdat er een 

vloek ligt vanuit het paradijs. Hebt u uzelf als een vloek-

waardige leren kennen? Maar God is in Zichzelf bewogen 

en gedenkt aan Zijn Verbond. Christus is tot een vloek 

gemaakt door die vloek en dood te eigenen, opdat Zijn 

volk de zegen zal ontvangen. Niet om mijn ijver, maar om 

het o#er van Christus. Daarom heeft die zegen inhoud! 

Ben ik een vloek of een zegen? 

Na de dienst is er gelegenheid het bestuur te feliciteren 

en onder het genot van ko/e met cake, een hapje en 

een drankje is het nog een gezellig samenzijn in een van 

de zalen van de nieuwe kerk.

T. de Graaf-Vink, secretaresse


