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Van de redactie

Voor alle data geldt: Deo Volente.

In deze bijdrage staat onder andere het verslag van onze 

huishoudelijke vergadering en een interview met een 

jonge presidente. Het is leuk, maar ook leerzaam om te 

lezen hoe het bij een andere vereniging reilt en zeilt. 

We kijken uit naar onze 3e Bondsdag op 6 oktober in 

Lunteren, met als thema: ‘Liefde tot God en de naaste.’ 

In november zijn er nog toerustingsdagen in Ridderkerk 

en Elspeet. Het thema ‘Wie is mijn naaste en wat doe ik 

ervoor?’ sluit mooi aan op de Bondsdag. 

We hopen velen van u op deze dagen te mogen ontmoe-

ten!

Zo gaan we weer een nieuw seizoen in. Dat voor onze 

verenigingen en voor ons persoonlijk mag gelden de 

bede van Mozes uit Exodus 33 vers 15: ‘Indien Uw aange-

zicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken.’ 

We leven in een onrustige wereld. Psalm 32 zegt: ‘Wie 

God verlaat, heeft smart op smart te vrezen; Maar wie op 

Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd met 

Zijn weldadigheên.’

A. Rijken-Ubak

Een nieuw 
seizoen!

‘Indien Uw aangezocht niet medegaan zal, 

doe ons van hier niet optrekken’. 

Verslag van de huishoudelijke vergadering van de 

Hersteld Hervormde Vrouwenbond gehouden op 

05-04-2011 in het diaconaal centrum van de Bethel-

kerk te Lunteren.

Rond 10.00 uur druppelen de eerste genodigden binnen. 

Het zijn de afgevaardigden van de aangesloten vrouwen-

verenigingen van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.

Om 10.30 uur opent mw. N. Schalkoort-Zijderveld de 

vergadering. We zingen psalm 33 de verzen 5 en 6, 

waarna zij als presidente van het landelijk bestuur ieder-

een hartelijk welkom heet. In het bijzonder ds. A. Kos uit 

Hardinxveld-Giessendam. 

Wat is het een voorrecht dat we vandaag bij elkaar mo-

gen zijn om de belangen van onze Bond met elkaar te 

bespreken en daarnaast een stukje toerusting vanuit 

Gods Woord te mogen ontvangen. We zijn blij dat ds. Kos 

zijn bijdrage aan de nieuwe Bijbelstudie ‘Van een vervol-

ger een verkondiger’ voor ons wil inleiden en bespreken. 

Ds. Kos leest Handelingen13 de verzen 1-12 en vraagt in 

het gebed Gods zegen over deze bijeenkomst. 

De secretaresse, mw. C.B. Hovestad-Stoffer, leest de notu-

len van de eerste huishoudelijke vergadering gehouden 

op 27 april 2010 en aansluitend het jaarverslag over 

2010. 

Dan is het woord aan de penningmeesteresse mw. E.M. 

Melaard-Keijzer met het financiële verslag over 2010 en 
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de begroting voor 2011. 

Naar aanleiding hiervan 

stelt ze de vergadering 

voor om met ingang van 

2012 de contributie met 

€ 1,00 te verhogen. De 

vergadering gaat hier, 

na enige discussie, mee 

akkoord. 

Dit jaar hebben de 

dames J. Beeke-Groe-

nendijk uit Epe en Z. 

Smelt-Engels uit Stellen-

dam de kascontrole op 

zich genomen. Alles is in 

goede orde bevonden, aldus mw. Beeke. Ieder jaar treedt 

er één lid van deze commissie af (dit is nu mw. Z. Smelt-

Engels), en moet er een nieuw lid worden benoemd. Mw. 

J. Kieviet-de Visser uit Sommelsdijk is bereid om zitting 

te nemen. De dames Beeke en Smelt worden hartelijk 

bedankt voor hun inzet.  

We zingen psalm 65 vers 2, waarna ds. Kos het woord 

krijgt.

Zijn inleiding gaat over de eerste zendingsreis van de 

apostel Paulus, Handelingen 13 de verzen 1-12.  

Vanuit de gemeente te Antiochië worden Paulus en Bar-

nabas in opdracht van de Heilige Geest afgezonderd en 

uitgezonden. Wetend dat zij door God geroepen worden, 

gaan ze op reis om het Evangelie te verkondigen. De 

eerste zendingsreis voert naar Cyprus, waar Barnabas is 

geboren. Ze gaan eerst naar de synagoge om de Joden 

het Woord van God te verkondigen. Paulus doet dit 

steeds op al zijn reizen. In Romeinen1vers16 schrijft hij: 

‘…eerst de Jood en ook de Griek.’ In de hoofdstad Pafos 

ontmoeten Paulus en Barnabas de stadhouder Sergius 

Paulus. Deze wijze vooraanstaande man wordt de eerste 

bekeerling op deze eerste zendingsreis. Deze stadhou-

der staat sterk onder invloed van Bar-Jezus, ook wel ge-

noemd Elymas. Deze Elymas is een tovenaar en een valse 

profeet. Hij probeert met alle macht Sergius Paulus van 

het geloof af te houden. Maar de Heere verbreekt zijn 

heerschappij. Op het machtswoord van Paulus wordt Ely-

mas blind en moet hij zwijgen. Dit wonder onderstreept 

het woord van de apostelen. De Heere werkt door Zijn 

Geest! Hij is machtig de duivel het zwijgen op te leggen. 

Ook in ons leven. Als we verlost zijn van de macht van 

satan kunnen we alleen staande blijven door het geloof 

in Jezus Christus. Alleen door Hem zijn we meer dan 

overwinnaars omdat Hij ons heeft liefgehad. Zijn raad zal 

bestaan! 

Na deze leerzame inleiding zingen we psalm 145 de ver-

zen 4 en 5, en wordt er gecollecteerd voor de onkosten.

Mw. Schalkoort presenteert het zendingsproject van de 

Vrouwenbond. Gegrepen door de grote nood op het zen-
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dingsterrein voor de armste kinderen aldaar, willen we 

ons als Vrouwenbond inzetten voor voeding en scholing 

van deze kinderen. Na overleg met de commissie zen-

ding van onze kerk hopen we in het nieuwe seizoen dit 

zendingsproject op te zetten, zodat deze kinderen eten 

krijgen, maar ook bereikt worden met de blijde bood-

schap van het Evangelie. 

Mw. E. Vogelaar-van Olst neemt ons daarna via een po-

werpoint presentatie mee naar Malawi, zodat we iets 

meer van de achtergronden van het project zien en 

horen. We hopen van harte dat de leden van onze ver-

enigingen, geraakt door de grote nood in Malawi, zich in 

gaan zetten voor dit project. 

Mw. A. Rijken-Ubak heeft nog een aantal mededelingen: 

Bestellen bijbelstudieboekjes; Bondsdag op donderdag 6 

oktober 2011 met als thema: ‘Liefhebben van God’, door 

dr. P. de Vries en ‘Liefhebben van de naaste’, door ds. R. 

van de Kamp.

Ds. Kos sluit de morgenvergadering met gebed, waarin 

hij een zegen vraagt voor de maaltijd. 

Na een gezellige middagpauze, met tijd voor ontmoe-

ting, zingen we psalm 71 vers 2, waarna ds. Kos dankt 

voor de maaltijd en een zegen vraagt voor de middag-

vergadering.  

De aanwezigen gaan in groepjes uiteen voor de vragen 

van de Bijbelstudie. Daarna volgt, onder leiding van ds. 

Kos, de plenaire bespreking. 

Mw. Schalkoort bedankt iedereen die op een of andere 

wijze heeft meegewerkt aan het goede verloop van de 

dag, met name ds. Kos, de organiste, de fotograaf en de 

koster en zijn vrouw.  

Bovenal komt onze dank de Heere toe. Laat ons voort-

durend gebed zijn of Hij ons wil bewaren bij Zijn Woord. 

Mag ook het werk van de Vrouwenbond een plaats heb-

ben in uw gebed? We hopen u weer te ontmoeten op de 

Bondsdag op 6 oktober a.s. 

Tot slot zingen we psalm 89 de verzen 7 en 8, waarna ds. 

Kos de vergadering met dankgebed besluit.

C.B. Hovestad-Stoffer

Van de bestuurstafel

De vakantietijd is alweer voorbij en we mogen, als de 

Heere het ons geeft, uitzien naar de Bondsdag op 6 ok-

tober. Dan zal ook het zendingsproject van de Vrouwen-

bond onder de aandacht gebracht worden. Ds. en/of mw. 

Klopstra zullen ons iets vertellen over hun toekomstige 

werk in Malawi. We hopen op een goede, maar bovenal 

door de Heere gezegende dag.

Als secretaresse krijg je met verschillende dingen te 

maken. Allerlei vragen vanuit de verenigingen, die je zo 

goed mogelijk probeert te beantwoorden. Belt of e-mailt 

u gerust, het is goed om elkaar tot een hand en een voet 

te zijn. 

Geeft u vooral wisselingen in het bestuur van uw vereni-

ging door. Dan blijft de landelijke administratie op orde 

en gaat de post/e-mail niet naar het verkeerde adres. 

Ook bij de HHV gaat er steeds meer via de e-mail, al zult 

u belangrijke en persoonlijke zaken nog steeds per post 

ontvangen. Als dit voor uw vereniging bezwaarlijk is, 

horen we het graag. 

Onze taak is om, vanuit Gods Woord, dienend bezig te 

zijn. Moge dat Woord voorop staan en voorop gaan zo-

wel bij het landelijk bestuur als ook op de plaatselijke 

verenigingen. 

Van harte een gezegend winterseizoen gewenst.

       

                                      C.B. Hovestad-Stoffer

Onze taak is om, vanuit Gods 

Woord, dienend bezig te zijn. 

Moge dat Woord voorop staan 

en voorop gaan zowel bij het 

landelijk bestuur als ook op de 

plaatselijke verenigingen. 
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Voor onze zieken 
Tranen...

Wat somber, denkt u misschien … ’tranen’. Er is toch nog 

veel vreugde en blijdschap in dit leven. Er gebeuren toch 

nog veel goede dingen. Gelukkig wel. Dat is door Gods 

goedheid en genade. De Bijbel tekent ons de werkelijk-

heid zoals ze is. We leven in een gebroken wereld. Vanaf 

de zondeval is er een stroom van tranen op gang geko-

men tot op de dag van vandaag.

De Heere Jezus weende bij het graf van Zijn vriend La-

zarus. Hij beleefde de diepte van de zonde, die hier op 

aarde scheiding aanbrengt tussen God en ons en tussen 

hen die ons lief zijn. Daarom heeft Hij Zijn leven afgelegd 

om eeuwig leven te kunnen schenken! 

 

De zonde doortrekt alle terreinen van het leven. Iedereen 

heeft er mee te maken. Jong en oud, ziek en gezond. 

Wat kennen veel mensen een strijd en wat wordt er veel 

geleden.  

Wie in een zieken-, verpleeg- of bejaardenhuis komt, 

wordt telkens bepaald bij lijden, verdriet en eenzaam-

heid. Wat vloeien er in stille nachten vaak tranen, die 

niemand ziet. Maar de Heere ziet ze wel. Hij aanschouwt 

de moeite en het verdriet, opdat men het in Zijn hand 

geve. In Jesaja 38 vers 5 lezen we dat Hizkia de bood-

schap ontvangt dat de HEERE zijn gebed heeft gehoord 

en…’Ik heb uw tranen gezien’. Wat een wonder, er is een 

God Die meeleeft met Zijn kinderen.

Er is nog meer! De tranen van Gods kinderen gaan niet 

verloren! Ze worden opgevangen en daarna zorgvuldig 

vergaard in Gods fles en in Gods register of boek op-

geschreven. David, de dichter van psalm 56, weet zeker 

dat zijn lijden en verdriet niet zinloos is. De Heere heeft 

er een bedoeling mee. Op Zijn tijd zal de Heere het hem 

openbaren. Nu of na dit leven.

In Openbaring 21 ziet de apostel Johannes een nieuwe 

hemel en een nieuwe aarde. Wat hoort hij in vers 3 zeg-

gen? ‘En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en 

de dood zal niet meer zijn, noch rouw, nog gekrijt, noch 

moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn voorbij 

gegaan.’ Het aardse leven is voorbij. In de nieuwe bede-

ling maakt de Heere alle dingen nieuw! 

Wat een troost voor een ieder die Jezus kent als zijn of 

haar Zaligmaker! 

Maar voor een ieder die aan Hem is voorbij gegaan, 

vangt dan een eeuwig tranendal aan. 

Daarom, haast u tot Hem!

E.C. Meuleman-de Jong
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Uit de verenigingen

Vrouwenvereniging ‘Matthanja’ uit Middelharnis/

Sommelsdijk

Onderstaand een vraaggesprek met de presidente van 

de ochtendkring: mw. N. de Waard-Verhoeven (33 jaar).

Je bent nog jong en dan al presidente. Dat is toch heel wat. 

Hoe lang was je lid van jullie vereniging toen je voor presi-

dente werd gekozen? En hoe lang mag je nu deze taak al 

vervullen?
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* Ik ben in het seizoen 2004/2005 lid geworden. Vorig 

jaar ben ik gekozen voor presidente. 

Hoe ervaar je het leiding geven aan je vereniging?

* Omdat ik graag dingen regel/organiseer vind ik het 

heel leuk om te doen, maar het belangrijkste is toch om 

met elkaar Gods Woord te onderzoeken. 

* Erg leerzaam. We hebben een fijne groep waarin we 

elkaar accepteren en ook van elkaar kunnen leren. Ik voel 

me er dan ook absoluut niet ‘boven’ staan. Je bent wel 

eindverantwoordelijk en dat geeft soms best wel een 

bepaalde druk. Dit werk kan dan ook niet zonder gebed!

De leden van je vereniging, zijn die allemaal jong of zijn er 

ook ouderen?

* Tja, wat is jong en wat is oud? De ochtendvereniging 

is voornamelijk ontstaan doordat sommige vrouwen ’s 

avonds niet zo gemakkelijk weg kunnen vanwege (klei-

ne) kinderen. ’s Ochtends is er oppas aanwezig dus dat is 

heel fijn. Het zijn dus voornamelijk de jongere vrouwen 

maar we hebben ook leden die ouder zijn.

Naast jullie ochtendvereniging is er bij jullie ook een avond-

vereniging. Is er verschil tussen deze beide verenigingen?

* Nee, we behandelen hetzelfde boekje. Als je ’s ochtends 

niet kan is er de mogelijkheid om ’s avonds te gaan en 

andersom. Ook hebben we gezamenlijke avonden zoals 

de Hervormingsavond en de Kerst- en Paasavond. Ook 

hebben we eens in het seizoen een gezamenlijke Bijbel-

studie.

Er wordt vaak gezegd: een vrouwenvereniging is voor ou-

dere vrouwen. Bij jullie zijn er hoofdzakelijk jongeren. Hoe 

gaan deze met de Bijbelstudie om? Is er voorbereiding door 

de leden thuis?

* We gebruiken het boekje van de Hersteld Hervormde 

Vrouwenbond. Er zijn steeds twee dames die dit thuis 

voorbereiden en er een korte inleiding bij maken. De 

vragen worden ook door iedereen thuis voorbereid. Dit is 

niet alleen erg leerzaam maar geeft ook verdieping aan 

een onderwerp. 

Hoe ervaar je het om met elkaar bezig te zijn met Gods 

Woord?

* Heel verrijkend. Bij elke studie komt de vraag: ‘Wat 

heeft dit mij/ons te zeggen?’ En je kunt altijd van elkaar 

leren. 

Je bent wel eindverantwoordelijk 

en dat geeft soms best wel een 

bepaalde druk. Dit werk kan dan 

ook niet zonder gebed!

Wil je nog een boodschap doorgeven aan alle vrouwenver-

enigingen?

*  ‘En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping 

der liefde en der goede werken’(Hebr. 10:24).

E.M. Melaard-Keijzer

Uit de Regio’s 

Verslag van de regioavond van de classis Midden/

Oost gehouden op 12-04-2011 te Elst (U).

De avond begint met het zingen van psalm 2 de verzen 1 

en 7, waarna de presidente mw. J. Stronkhorst een ieder 

hartelijk welkom heet, in het bijzonder Ds. C. Gielen uit 

Middelharnis. Hij zal deze avond voor ons spreken over 

‘De moslimwereld en wij’. Ook is er een speciaal woord 

van welkom voor de jongeren die hun muzikale mede-

werking verlenen. Voor en na de pauze zullen ze ons van 

hun mooie muziek laten genieten.

De presidente leest Psalm 2.

Vervolgens gaat ds. Gielen ons voor in gebed, waarna hij 

zijn referaat houdt.

Hij vertelt wat de Islam eigenlijk inhoudt. De Islam lijkt in 

veel dingen op het Christendom, maar de kern is eruit: de 

verzoening tussen God en mens op Golgotha. Daarom 

geeft ook de evangelieverspreiding zo’n geweldige weer-

stand. Vandaar ook de heilige oorlog. Allah is een totaal 
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andere god dan de God van de Bijbel, de Vader van onze 

Heere Jezus Christus.

Na dit boeiende referaat zingen we psalm 87 de verzen 

1, 3 en 4, terwijl er een collecte gehouden wordt voor het 

vakantiewerk van de gehandicapten.

Na de pauze zingen we psalm 72 vers 6 en wordt de 

presentielijst voorgelezen. Er zijn tien verenigingen aan-

wezig.

Ds. Gielen beantwoordt de vragen van deze avond, waar-

na de presidente iedereen bedankt die aan deze avond 

heeft meegewerkt.

Ds. Gielen besluit met dankgebed en wenst ons allen wel 

thuis.

J. Bunt-Kuivenhoven | secretaresse 

Mededelingen

Ons derde bijbelstudieboekje voor het verenigingsjaar 

2011-2012 ‘Van een vervolger een verkondiger’ gaat 

over de zendingsreizen van de apostel Paulus. Diverse 

predikanten uit de Hersteld Hervormde Kerk hebben 

hun medewerking verleend. U kunt het boekje nog 

steeds bestellen voor € 5,25 (exclusief verzendkosten) bij: 

a.rijken-ubak@solcon.nl

Kopij voor het volgende blad en voor de website kunt u

voor 17 oktober e-mailen naar:

a.rijken-ubak@solcon.nl

6 oktober

Lunteren: 3e Bondsdag 

Sprekers: dr. P. de Vries en ds. R. van de 

Kamp

Onderwerp: Liefde tot God en de naaste

27 oktober 

Elspeet: regiobijeenkomst 

Spreker: dr. W. van Vlastuin 

Onderwerp: Het werk van de Heilige Geest

27 oktober

Rouveen: regiobijeenkomst Noord 

Spreker: ds. R. van de Kamp

Onderwerp: Christen zijn in 210 en in 2011

15 november

Ridderkerk: landelijke toerustingsdag voor alle 

leden

Spreker: dr. R. Seldenrijk

Onderwerp: Wie is mijn naaste en wat doe ik er-

voor?

24 november

Elspeet: landelijke toerustingsdag voor alle leden

Spreker: dr. R. Seldenrijk

Onderwerp: Wie is mijn naaste en wat doe ik er-

voor?

1 december 

Nederhemert: regiobijeenkomst Zuid-Oost

Spreker: ds. H. Zweistra

Onderwerp: Schuld en vergeving in het pastoraat

 

Op alle bijeenkomsten verkopen wij mooie 

fotokaarten!
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