
Van de redactie

Voor alle data geldt: Deo Volente.

We mogen terugkijken op een goed verlopen 3e Huis-

houdelijke Vergadering! In deze bijdrage vindt u onder 

andere een verslag daarvan en een interview met me-

vrouw De Leeuw uit Woudenberg. 

Inmiddels is het seizoen op de meeste verenigingen 

weer begonnen. We vragen nog even uw aandacht voor 

ons Bijbelstudieboekje over het leven van Abraham. Het 

is een mooi, leerzaam boekje met diverse afbeeldingen 

geworden. Bijna alle verenigingen hebben dit boekje  

al besteld. Dat is nog steeds mogelijk. Van harte aanbe-

volen! 

Huishoudelijke 
Vergadering 
2012

Seizoen 2012-2013

HERSTELD HERVORMDE VROUWENBOND

Dat onze bede, in dit nieuwe seizoen, persoonlijk en op 

de verenigingen mag zijn: 

HEER’, ai, maak mij Uwe wegen,

Door Uw woord en Geest, bekend;

Leer mij, hoe die zijn gelegen,

En waarheen G’ Uw treden wendt;

Leid mij in Uw waarheid; leer

IJv’rig mij Uw wet betrachten;

Want Gij zijt mijn heil, o Heer’!

‘k Blijf U al den dag verwachten.

A. Rijken-Ubak
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VERSLAG VAN DE HUISHOUDELIJKE VERGADERING 

VAN DE HERSTELD HERVORMDE VROUWENBOND, 

GEHOUDEN OP DINSDAG 24 APRIL 2012, IN HET 

DIACONAAL CENTRUM VAN DE BETHELKERK TE 

LUNTEREN. (1506-1580)

We beginnen deze 3e Huishoudelijke Vergadering  

met het zingen van Ps. 105:1 en 4 waarna de presidente 

mw. N. Schalkoort-Zijderveld alle aanwezigen met  

een hartelijk welkom begroet. In het bijzonder  

ds. A.J. Schalkoort die deze dag de inleiding over Abram 

en Hagar zal houden. 

De Schriftlezing is Gen. 16:1-16. Ds. Schalkoort gaat ons 

voor in gebed.

De secretaresse mw. C.B. Hovestad-Stoffer leest de no-

tulen van de vorige Huishoudelijke Vergadering en het 

jaarverslag van 2011. 

Het landelijk bestuur heeft negen keer vergaderd in het 

kerkelijk bureau in Veenendaal. 

Op 31 december 2011 zijn er 74 aangesloten verenigin-

gen met in totaal 2452 leden. Er zijn twee verenigingen 

uit Vriezenveen samengevoegd. Hetzelfde geldt voor 

twee verenigingen uit Gameren. Maar er zijn ook twee 

nieuwe verenigingen opgericht en bij de Bond aange-

sloten. Dat zijn ‘Salome’ uit Kralingseveer en ‘Tryfena’ uit 

Giessendam-Neder-Hardinxveld en Sliedrecht. Dankbaar 

zijn we voor de liefde en de kracht, die de Heere ons 

steeds weer schenkt om als landelijk bestuur, samen met 

de adviseuses, de belangen van de landelijke Bond en de 

verenigingen te mogen behartigen.

De penningmeesteresse mw. E.M. Melaard-Keijzer leest 

het financiële verslag van het jaar 2011 en geeft een toe-

lichting op de verschillende posten van het afgelopen jaar 

en de begroting voor het jaar 2012. Onze financiën laten 

een gezond beeld zien. En ook voor het jaar 2012 mogen 

we een sluitende begroting aan de leden voorleggen. 

De kascontrolecommissie bestaande uit de dames  

J. Beeke-Groenendijk en J. Kievit-de Visser, hebben alles  

in goede orde bevonden en hebben geen op-/aanmerkin-

gen. Mw. Beeke is aftredend en in haar plaats wordt  

mw. J. Alderliesten-Boden benoemd.   

Mw. Schalkoort bedankt de secretaresse en de penning-

meesteresse voor hun verslagen en de kascommissie voor 

hun controlerende taak. 

Er wordt nu gelegenheid gegeven om vragen te stellen 

over de jaarverslagen en het financiële verslag en andere 

zaken betreffende de Vrouwenbond. Verschillende aan-

wezigen maken hier gebruik van.

Na dit huishoudelijke gedeelte krijgt ds. Schalkoort de 

gelegenheid om zijn inleiding te houden over Abram en 

Hagar.

Ds. Schalkoort verdeelt deze Bijbelstudie in drie stukken: 

vluchteling, vondeling en bekeerling. 

Abram wordt uit Ur der Chaldeeën geroepen naar het 

land Kanaän. De Heere belooft dat hij een talrijk nage-

slacht zal ontvangen. Maar zijn vrouw Saraï is al op leef-

tijd gekomen en er is nog geen kind geboren. Daarom 

grijpen ze zelf in. Ze kunnen niet wachten op de vervul-
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ling van Gods belofte en Hagar wordt door Saraï aan 

Abram gegeven. Ismaël wordt geboren en dat geeft veel 

ruzie in de tent van Abram. Op eigen wegen rust geen 

zegen, dat zien we ook hier. Hagar vlucht, maar wordt 

door de Engel opgezocht. De Engel noemt Hagar de 

dienstmaagd van Saraï. Ze moet de plaats innemen die 

de Heere haar gegeven heeft. Wij moeten ook die plaats 

innemen, anders gaat het verkeerd. 

De Engel vraagt aan Hagar: ‘Vanwaar komt gij en waar 

zult gij heengaan?’ Ook voor ons een belangrijke vraag. 

Wij komen vanouds uit het paradijs, maar zijn door de 

zondeval buiten het paradijs geraakt. En waar gaan we 

heen? Er zijn maar twee wegen. 

Na deze duidelijke inleiding zingen we Ps. 143:8 en 10. 

De 2e presidente mw. A. Rijken-Ubak laat ons, door mid-

del van een powerpoint-presentatie, iets zien over Ma-

lawi en de moeilijke omstandigheden van de vrouwen 

in dat land. We mogen met het project ‘Chifundo’ een 

steentje bijdragen aan scholing voor deze vrouwen en 

voeding voor hun kinderen. 

Ds. Schalkoort sluit de morgenvergadering af met dank-

gebed en vraagt een zegen voor de maaltijd.

Na een gezellige pauze met onderlinge ontmoeting  

beginnen we de middagvergadering met het zingen van 

Ps. 105:2, 3 en 5. 

Ds. Schalkoort leest Hebr. 11:8-16, dankt de Heere voor 

de maaltijd en vraagt een zegen voor de middagverga-

dering. De vragen van de Bijbelstudie worden eerst in 

groepjes besproken. 

Daarna volgt, onder leiding van ds. Schalkoort, een ple-

naire bespreking. De Bijbelstudie was een goede en leer-

zame voorbereiding voor het komende seizoen. 

Mw. Schalkoort dankt haar man voor zijn aanwezigheid 

en inleiding en wenst hem Gods zegen bij al zijn werk-

zaamheden in de gemeente van Lunteren. Ook de koster 

en zijn vrouw worden hartelijk bedankt voor hun goede 

zorgen op deze dag.

‘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 Vrouwenbond steeds een plaats 

mogen hebben in uw gebeden.

We hopen u allen weer te ontmoeten op onze Bondsdag 

4 oktober.’ 

Na het zingen van Ps. 105:22 en 24 sluit ds. Schalkoort 

deze 3e Huishoudelijke Vergadering met dankgebed.

C.B. Hovestad-Stoffer

Van de bestuurstafel

Na de rustperiode van de zomer gaat het verenigingssei-

zoen weer beginnen. Maar zelf kunnen wij niet beginnen. 

Daarom hebben we de leiding van de Heilige Geest nodig 

op alle bijeenkomsten van de vrouwenverenigingen.

Gods Woord onderzoeken is het belangrijkste doel op 

onze ochtenden/avonden. Het nieuwe Bijbelstudieboekje 

dat pas verschenen is, gaat over het leven van Abraham. 

Het is belangrijk dat wij ons verdiepen in het leven van de 

geloofshelden.

Het is ook heel fijn om elkaar op 4 oktober weer te ont-

moeten op de jaarlijkse Bondsdag. Het onderwerp is 

‘Geloofsgehoorzaamheid en Geloofszekerheid’. De spre-

kers zijn ds. L.W.Ch. Ruijgrok en ds. A.A.F. van de Weg. 

Het onderwerp sluit aan bij ons Bijbelstudieboekje over 

Abraham en bij Hebreeën 11. Daarnaast wordt ons zen-

dingsproject ‘Chifundo’ afgesloten. We hopen op een ge-

zegende Bondsdag.

De landelijke Toerustingsdagen, bestemd voor alle le-

den, zijn 13 november in Ridderkerk en 20 november in 

Elspeet. De spreker is ds. R. van de Kamp. Het onderwerp 

is ‘De macht van de moderne media’. Een onderwerp dat 

zeker onze aandacht verdient als we denken aan de geva-

ren daarvan die onze jeugd bedreigen.

We hopen u, zo de Heere het geeft, te ontmoeten op de 

Bondsdag en de Toerustingsdagen.

Een gezegend winterseizoen toegewenst.

N. Schalkoort-Zijderveld
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Uit de verenigingen

Onderstaand een vraaggesprek met mw. A. de Leeuw-

van Hell, presidente van de ‘Vrouwen Bijbelstudiekring’  

te Woudenberg.

U heeft lang in het buitenland gewoond. Kunt of wilt u iets 

vertellen over het kerkelijk leven onder vrouwen daar?

In mijn studententijd heb ik mijn eerste Bijbelstudie 

gevolgd in Pretoria in een ziekenhuis in een zwart thuis-

land. Later, na mijn huwelijk, heb ik in Canada de eerste 

vrouwen Bijbelstudiekring bijgewoond. Dit was een 

eerste, heel bijzondere ervaring en zo kwam de eerste 

liefde voor het verenigingswerk. Na onze verhuizing naar 

Engeland nam ik mij voor zelf serieus Bijbelstudie te blij-

ven doen. Maar wanneer je alleen bent valt het niet mee 

je steeds opnieuw hiervoor te motiveren. In 1989 zijn wij 

naar Nederland gekomen.

Hoe bent u na uw terugkeer bij het verenigingswerk betrok-

ken? 

Begin jaren negentig werd er in Woudenberg een jonge 

vrouwen Bijbelstudiekring opgericht. Na enige tijd werd 

ik gekozen als tweede presidente. De eerste en tweede 

presidente leidden om de beurt de avonden. Dat geeft 

ook voor jezelf een stukje ontspanning, wanneer je niet 

elke verenigingsavond in zijn geheel behoeft te leiden. 

Voor onze zieken

SCHADUW…

Wat is het heerlijk om op een hete zomerdag even in de 

schaduw uit te rusten. In Israël is de schaduw van grote 

betekenis. Denk aan het zitten onder de wijnstok en de 

vijgenboom. 

De schaduw is ook het teken van geborgenheid.  

Psalm 17 zegt: ‘Verberg mij onder de schaduw Uwer 

vleugelen’. In de kleine kamer van het grote ziekenhuis 

heerste een serene rust. Wat zou de toekomst brengen 

voor onze zieken? Wij wisten het niet. 

In de achterliggende tijd hadden wij ervaren hoe dicht 

leven en dood bij elkaar liggen. Hoe ons leven van het 

ene op het andere moment totaal kan veranderen. Le-

ven, gezondheid en ziekte komen voort uit Gods hand. 

Hij bepaalt het begin en het eind van ons leven. Dit belij-

den we volmondig! Maar beleven we het ook zo?

Psalm 121 zegt: ‘De HEERE is uw bewaarder, de HEERE is 

uw Schaduw aan uw rechterhand’. De HEERE, de trouwe 

God van het verbond, wil voor Zijn volk een schaduw 

zijn!

We letten vaak helemaal niet op onze schaduw. Toch 

gaat zij met ons mee. Soms voor, dan weer achter of op-

zij. De Heere gebruikt dit beeld om ons er op te wijzen 

dat Hij als een schaduw met ons meegaat. Op al onze 

wegen! In deze Psalm wordt er nog apart bij gezegd: ‘de 

HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand’. Waarom juist 

die rechterhand?

De rechterhand heeft in de Bijbel vaak een bijzondere 

betekenis. Deze wijst op kracht en sterkte.

Met de rechterhand droeg men het zwaard ter bescher-

ming tegen de vijand. Zo beschermt en bewaart de 

Heere met Zijn schaduw al degenen die tot Hem de toe-

vlucht nemen en bij Hem schuilen. De Bewaarder Israëls 

zal niet slapen of sluimeren. ‘De HEERE zal u bewaren van 

alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren’. Dat is een wonder 

van genade! De Heere wil ons beschermen en bewaren. 

Niet alleen ons lichaam, maar ook onze ziel! Nu in dit 

leven en  tot in eeuwigheid! 

Betere bescherming is niet mogelijk! Laten we toch bid-

den of de Heere ook onze Bewaarder en Schaduw wil zijn 

en dat wij in Christus geborgen mogen zijn voor tijd en 

eeuwigheid!

Zijn wacht, waarop men hopen mag,  

Zal, daar zij u bedekt,

En u ter schaduw strekt,

De maan bij nacht, de zon bij dag,

In koud’ en gloed vermind’ren,

Opdat zij u niet hind’ren.

E.C. Meuleman-de Jong
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Was er inhoudelijk veel verschil in de bijeenkomsten daar en 

hier en hoe bent u daarmee omgegaan? 

Ja, er waren verschillen. We gebruikten niet dezelfde Bij-

belvertaling. Ik gebruikte bijvoorbeeld als enige de King 

James Bijbel, maar daar deden ze niet moeilijk over. Het 

belangrijkste was de gezamenlijke Bijbelstudie, waardoor 

we geestelijk verrijkt werden. Je was er ook thuis mee 

bezig om de volgende Bijbelstudie voor te bereiden. Je 

voelde dat God Zijn zegen hieraan verbond, want als wij 

Gods Woord openen, geef je Hem de gelegenheid om tot 

ons te spreken. Als wij bereid zijn stil naar Zijn Woord te 

luisteren, vallen verschillen weg.

Wat is voor u het belangrijkste doel van de vrouwenvereni-

gingen? 

De ontmoeting met andere vrouwen is belangrijk en het 

oog hebben en zorg dragen voor elkaar ook. Het hoofd-

doel echter is, dat we van God leren en opgebouwd wor-

den in het geloof. 

Wilt u iets over uw visuele handicap vertellen en wat dat be-

tekent voor uw gehele leven en het actief kerkelijk meeleven, 

o.a. voor het leiding geven aan verenigingen enz.?

Toen de totale blindheid steeds dichterbij kwam, was ik 

soms wanhopig over de vraag, hoe het nu verder moet 

met het verzorgen van mijn gezin en het leidinggeven 

aan verenigingen. Toen heeft de Heere mij geleerd wat 

het nu werkelijk betekent om stil naar Hem te luisteren 

en te verstaan waarom deze moeilijke weg nodig was. Ik 

greep maar meteen naar een Bijbelverklaring. Ik moest 

het echter allemaal uit handen geven en in Zijn hand 

leggen. Mijn gezin groeide met mijn handicap mee. Niva, 

de geleidehond, kwam. Zij geeft mij een grote mate van 

zelfstandigheid. 

Wat het leiden van de vrouwenvereniging betreft, ook 

dat kon en mocht ik blijven doen. Dat heeft ook weer te 

maken met het openen van Gods Woord en het lezen en 

herlezen daarvan en het stil naar Hem luisteren. Ik kon 

geen gebruik meer maken van enig naslagwerk, maar 

juist dan wil de Heilige Geest komen om mij te leren wat 

Hij in het betreffende Bijbelgedeelte te zeggen heeft. 

Gods trouw is oneindig!

Met mijn geleidehond ga ik naar de kerk. Mijn Bijbel kan 

niet meer mee. Onze predikant geeft mij de te zingen 

Psalmen door, dan kan ik deze in braille meenemen. 

‘De les die de Heere mij gegeven heeft: ‘Stil naar Hem te 

luisteren’ wordt ook tijdens de kerkdienst in praktijk ge-

bracht. God geeft winst uit verlies.

Heeft u hieraan nog iets toe te voegen?

Ik heb geleerd dat het goed is diep afhankelijk van God 

te zijn. Dat is veruit het beste.

W.C. Franken-van Daatselaar en M.L. Slot-Boot

hier kan 

ik wonen. 
juist omdat er 

structuur en 

regels zijn.

eleos beschermd wonen voor jongeren

Voor jongeren (12-21 jaar) met 

een IQ van 80 en hoger die 

een psychiatrisch probleem 

hebben, zoals een autisme-

spectrumstoornis. Kijk op 

eleos.nl of bel 088-892 02 50.

woonvormen, met een herkenbaar christelijk signatuur, 

in ede, krimpen aan den ijssel en wezep.

a d v e r t e n t i e

 Drukkerij Verloop

Ohmweg 31

2952 BD Alblasserdam

 T   078 691 28 99  

E   info@verloop.nl  

I  www.verloop.nl

tijdschriften  

boeken 

huisstijldrukwerk 

reclamedrukwerk 

adresseren, 

in folie verpakken 

en postverzenden 

volledig in eigen huis

Ook specialist 

in collectebonnen
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Hersteld Hervormde Vrouwenbond (HHV)

Eerste presidente  Mw. N. Schalkoort-Zijderveld
 Klomperweg 14 | 6741 BL Lunteren
 Tel. (0318) 48 25 52 | nschalkoort@solcon.nl
Tweede presidente  Mw. A. Rijken-Ubak
 Ridderstraat 30 | 5311 CN Gameren
 Tel. (0418) 56 12 87 | a.rijken-ubak@solcon.nl
Eerste secretaresse  Mw. C.B. Hovestad-Stoffer
 Schoolweg 74 | 3921 CG Elst
 Tel. (0318) 47 19 27 | cbhovestadstoffer@solcon.nl
Tweede secretaresse  Mw. E.C. Meuleman-de Jong
 Uiterwijkseweg 1 | 8274 AB Wilsum
 Tel. (038) 355 69 26 | kmeuleman@solcon.nl
Eerste penningmeesteresse  Mw. E.M. Melaard-Keijzer
 Marietjespad 47 | 3241 BN Middelharnis
 Tel. (0187) 48 63 37 | ellymelaard@hotmail.com
Tweede penningmeesteresse  Mw. A.C. van Ark-van de Steeg
 Apeldoornseweg 41a | 8075 BM Elspeet
 Tel. (0577) 49 20 59 | jvanark@solcon.nl
Algemeen adjunct  Mw. K. Leenheer-van Gent
 Kerksingel 14 | 2981 EH Ridderkerk
 Tel. (0180) 42 53 39 | t.leenheer@filternet.nl
Adviseur  Mw. W.C. Franken-van Daatselaar
 J.F. Kennedylaan 132 | 3931 XM Woudenberg
 Tel. (033) 286 51 85 | j.w.franken@hotmail.com
Adviseur Mw. M.L. Slot-Boot
 J.F. Kennedylaan 126 | 3931 XM Woudenberg
 Tel. (033) 286 44 86 | j.r.slot@kpnmail.nl
Bankrekeningnummer  ING 568 08 99 t.n.v. Hersteld Hervormde 
 Vrouwenbond (HHV) te Middelharnis
 
 www.hersteldhervormdevrouwenbond.nl In
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4 oktober 

Lunteren: 4e Bondsdag  
Sprekers: ds. L.W.Chr. Ruijgrok en ds. A.A.F. van de Weg  
Onderwerp: Geloofsgehoorzaamheid en 
Geloofszekerheid
Het onderwerp sluit aan bij ons Bijbelstudieboekje over 
Abraham en bij Hebreeën 11

18 oktober

Najaarsvergadering Regio Noord in Nieuwleusen 
Spreker: ds. G. Kater 
Onderwerp: Zelfverloochening

1 november

Ochtendvergadering Regio Noord-Veluwe in Elspeet
Spreker: ds. Joh. Post

13 november

Ridderkerk: Landelijke Toerustingsdag voor alle leden 
Spreker: ds. R. van de Kamp 
Onderwerp: De macht van de moderne media

15 november

Najaarsvergadering Regio Zuid-Oost in Wijk en Aalburg 
Spreker: de heer H. Kloosterman

20 november

Elspeet: Landelijke Toerustingsdag voor alle leden 
Spreker: ds. R. van de Kamp 
Onderwerp: De macht van de moderne media

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende fotokaarten te 
koop! A
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Uit de regio’s 

Verslag van de regioavond van de classis Midden/Oost 

gehouden op 17 april 2012 te Woudenberg.

De avond begint met het zingen van Ps. 27:1 en 2,  

waarna de presidente mw. J. Stronkhorst een ieder 

hartelijk welkom heet. In het bijzonder ds. J. Joppe uit  

Woudenberg die deze avond voor ons zal spreken over 

‘Eén ding is nodig’. De heer Justin Schregardus bespeelt 

voor ons het orgel. Voor en na de pauze genieten we van 

zijn mooie muziek.

Luk. 10:38-42 wordt gelezen waarna ds. Joppe begint 

met gebed. Daarna houdt hij zijn referaat.  ‘Eén ding is 

nodig’ naar de geschiedenis van Maria en Martha. Hoe 

besteden wij onze tijd? Maken wij ruimte vrij om Gods 

Woord te onderzoeken? Door vaste momenten op de 

dag met het Woord bezig te zijn, biddend om de werking 

van de Heilige Geest?

Na dit boeiende referaat zingen we Ps. 119:1 en 53, ter-

wijl er een collecte gehouden wordt voor het vakantie-

werk onder de gehandicapten.

Na de pauze zingen we Ps. 56:5 en wordt de presentielijst 

voorgelezen. Er waren negen verenigingen aanwezig.

Ds. Joppe beantwoordt een vraag over deze avond en 

heeft zelf nog wat stellingen waar we over doorpraten, 

waarna de presidente iedereen bedankt die aan deze 

avond heeft meegewerkt. Ds. Joppe besluit met dankge-

bed en wenst ons allen wel thuis.

J. Bunt-Kuivenhoven | secretaresse

Kopij voor het volgende blad en voor de website  

kunt u voor 15 oktober 2012 e-mailen naar:  

a.rijken-ubak@solcon.nl.

Bijbelstudieboekje

Ons vierde Bijbelstudieboekje 

voor het verenigingsjaar  

2012-2013 ‘Abraham’ gaat over 

het leven van Abraham.

Diverse predikanten uit de Her-

steld Hervormde Kerk hebben 

hun medewerking verleend.

U kunt het boekje bestellen voor 

€ 5,25 (exclusief verzendkosten) 

bij: a.rijken-ubak@solcon.nl
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