
Het gezin, 
een kerkje in het klein?

Wij als ouders zijn gezegend met 5 zonen, 15, 12, 10, 7 
en 4 jaar, onze ‘kleine’ kerk telt dus 7 leden. Onze ‘bijeen
komsten’ zijn meestal aan tafel. Samen bidden, samen 
zoeken, samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn 
eer. Waardevol vinden we het (kring)gebed. Groot en 
klein, samen, in gesprek met de Heere. Gebed en liefde is 
de sleutel. Het verbindt. Aan de Heere en aan elkaar.

Gekregen uit Zijn hand! Hoe belangrijk 
is het dan dat ze hun hemelse Vader 
leren kennen. Met elk kind, op zijn 
eigen niveau, praten, lezen, bidden, 
onderzoeken, knutselen. Leven uit het 
geloof, voorleven, voordoen. Laten zien 
en horen dat Jezus in je leeft! Vreugde 
in het dienen van de Heere, alles met 
betrekking tot geloof bespreekbaar 
maken. Daar tijd voor vrijmaken. 

We gebruiken vaak themaboekjes over, 
de Doop, Avondmaal, Kerst, Pasen, 
wederkomst et cetera. We maken the-
matafels en proberen de dingen die zo 
gewoon lijken, te benadrukken en daar 
dankbaar voor te zijn. Als ‘kleine’ kerk 
willen we ook omzien naar de ander. 
Delen van hetgeen we hebben, gastvrij 

zijn, delen van het Evangelie en over 
de kerkmuren heen kijken.
 
Het gezin, een kerkje in het klein? We 
hebben bij de Doop ja gezegd op de 
taak om ze te onderwijzen. Dit is zeker 
niet alleen de taak van de kerk, school 
en verenigingen. Nee! allereerst thuis. 
Wel hebben we regels over het hier 
naartoe gaan. Bij de (geloofs)opvoeding 
is het heel belangrijk dat je uitlegt 
waarom je bepaalde stellingen inneemt 
en waarom we dingen wel of niet doen. 
Soms je kwetsbaar opstellen. Ook wij 
hebben de wijsheid niet in pacht. Om 
Gods verbond steeds ter sprake te laten 
komen hebben we ervoor gekozen om 
de doopdagen te vieren. We eten dan 
iets wat diegene lekker vindt, ze krijgen 

een dag-/leesboek, lezen de dooptekst 
en zingen samen. 

Kortom, je kinderen zijn lange tijd een 
kopie van jezelf. Daarom is voorleven 
en je geloof delen zo belangrijk. Als je 
dat zelf doet dan wordt het voor je kin-
deren ook iets wat gewoon is. Evangeli-
seren in ons gezin, is dat niet onze eer-
ste opdracht? Wat ons pas bemoedigde 
en hierbij bepaalde, is de volgende 
spreuk die wij in een preek hoorden: ‘Je 
grootste bijdrage aan het koninkrijk van 
God is misschien niet iets wat je doet 
maar iemand die je opvoedt!’
Je geloof delen in je gezin en als gezin 
Christus’ liefde delen met je omgeving.

Van harte Gods zegen toegewenst.

Zicht op de vrouwenbond

Familie Kool
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Toerustingsdagen 2018 

Eenzaamheid
Verslag van de Toerustingsdagen van de HHV, gehouden op 
donderdag 15 november 2018 in de Sionskerk te Ridderkerk en 
op 22 november in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde 
Gemeente te Elspeet. Het thema van deze dagen is: Eenzaamheid.

In Ridderkerk heeft mw. A. Rijken- Ubak 
de leiding en in Elspeet mw. N. Schal-
koort-Zijderveld. De spreker op deze 
beide dagen is ds. L. Groenenberg uit 
Oud-Beijerland. We beginnen deze Toe-
rustingsdag met het zingen van Psalm 25 
de verzen 4 en 7 waarna alle aanwezigen 
hartelijk welkom worden geheten. Ds. 
Groenenberg leest met ons uit de Bijbel 
Matthéüs 15:21-28 waarna hij ons voor-
gaat in gebed. Dan zingen we van Psalm 
23 de verzen 1 en 2 en houdt de domi-
nee zijn referaat.

Eenzaamheid
Eenzaamheid is een woord dat in onze 
tijd veel aandacht krijgt. Er is veel 
nood, meer dan we denken. Dat we 
ons hier werkelijk op zullen bezinnen is 
een taak voor de kerk en de gemeente 
maar ook voor de vrouwenvereniging. 
We denken: eenzaam is alleen en al-
leen is eenzaam maar het is veel meer. 
Eenzaam is een troosteloze klank, al 
snel een negatief woord. Eenzaamheid 
is een toestand van alleen zijn en alleen 
voelen en bijna geen mogelijkheid heb-
ben tot contact met anderen. Het hart 
hunkert naar medeleven en aandacht. 
Niet voor niets lezen we in Genesis: 
Het is niet goed dat de mens alleen 
zij. Bij eenzaamheid ontbreekt het aan 
hartelijk contact hebben, dat kan ver-
stikkend zijn. Eenzaamheid komt veel 
voor bij ouderen maar ook bij mensen 
die midden in het leven staan en bij 
jongeren. Eenzaamheid hoeft niet per 

definities troosteloos te zijn, dit is het 
vaak wel. Daarom is er bezinning no-
dig. Is er bewogenheid in de kerken? 
Uit onderzoek blijkt dat in Nederland 
1 miljoen mensen zich eenzaam voe-
len. Dit is niet altijd alleen maar ne-
gatief, sommigen zijn ook positief. Er 
zijn ook veel ouderen die dankbaar zijn. 
Een grote vraag binnen de kerk is: zijn 
we een samenleving? Iedereen heeft 
een ziel. We kunnen zo bezig zijn met 
eenzaamheid dat we aan de vraag hoe 
het met onze ziel, en met die van de 
naaste gesteld is, niet toekomen. Soms 
lezen we dat iemand levenloos in zijn/
haar huis gevonden is, na vele dagen of 
zelfs na een jaar. Hoe is dat mogelijk? 
Hebben wij oog voor de samenleving? 
Een vrouw schreef een brief voordat 
zij zelfmoord pleegde, ze bedankte de 
TV omdat die de enige was die de af-
gelopen maanden iets tegen haar ge-
zegd had. Zijn wij bewogen met zulke 
mensen? Als we liefde tot God kennen, 
moeten we toch ook liefde tot de naas-
te hebben? Komen we hiermee bij de 
Heere uit?

De Kananese vrouw ging met de nood 
van haar dochter naar Jezus. Gaan wij 
met de nood van de samenleving naar 
Jezus toe? Die nood is vaak heel diep 
ingrijpend: teleurstellingen, tegenslag, 
rouw, verdriet, weduwe of weduwnaar 
zijn, het verblijven in een zorginstel-
ling, breuk in het huwelijk en als ver-
pleging noodzakelijk wordt. Als er dan 

eenzaamheid is, wordt dit door de dui-
vel verdiept. Je kunt je eenzaam voelen 
als je ziet dat kinderen een andere weg 
gaan dan die ze voorgehouden is; als 
je je in de kerk niet meer thuis voelt. 
Maar ook binnen het gezin: als één van 
de ouders naar de kerk gaat en de an-
dere ouder met de kinderen niet. Een 
mens heeft medeleven nodig. Hebben 
we oog en hart voor elkaar? Echte 
eenzaamheid kan verstikkend en depri-
merend werken. Wat is de diepste oor-
zaak van eenzaamheid? Die ligt in de 
zondeval. De mens leefde in volmaakte 
gemeenschap met God en elkaar. Nu 
zijn we geneigd God en elkaar te haten. 
De mens heeft het zelf gedaan en het 
zal steeds erger worden. In de Bijbel 
is ook voorzegd dat de liefde van ve-
len zal verkouden. We liggen verloren 
in onszelf. Mensen vragen zich af of 
hun leven nog zin heeft. Ook bij kerk-
mensen kom je deze vraag tegen. De 
mens wordt meer en meer op zichzelf 
gericht, het eigen ik is heel belangrijk. 
Ook daardoor grijpt de eenzaamheid 
om zich heen. Ik doe wat ik wil. Toch 
zoekt de Heere nog mensen op. We 
mogen groot spreken van Hem en zoe-
ken naar het heil van de naaste.

Eenzaamheid  
onder de jeugd
Ook onder de jeugd komt veel een-
zaamheid voor. Hun mobieltje is heel 
belangrijk voor hen, daardoor missen 
ze echte contacten en voelen ze zich 

P. Joppede Waard 
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Van de 
redactie
A. RijkenUbak

We hebben in deze bijdrage van 
de Vrouwenbond de versla

gen van de beide Toerustingsdagen 
voor u. We kijken terug op leerza
me dagen met een goede opkomst. 
Het thema was: Eenzaamheid. Deze 
wordt steeds meer gevonden, met 
name bij ouderen, maar ook jonge
ren hebben er mee te maken. Veel 
mensen zijn druk met hun werk en 
gezin én met zichzelf. De tijd en de 
wil om naar de naaste om te zien is 
er niet altijd. Toch is het de plicht 
van ieder mens en zeker van een 
christen. 

We naderen alweer het einde van 
het winterseizoen. In de natuur 
komt alles langzamerhand weer tot 
leven. Aan dat leven is zaaien voor
afgegaan. Het zaad is vergaan en 
daardoor ontstaat er nieuw leven. 
Dat zal ook in ons persoonlijk gees
telijk leven moeten gebeuren: door 
de dood heen het nieuwe leven. Dan 
zullen we, al is het met veel gebre
ken, voor God proberen te leven.
Dat het derde vers van de Morgen
zang elke morgen opnieuw onze 
bede mag zijn: 

Dat wij ons ambt en plicht, o Heer’, 
Getrouw verrichten, tot Uw eer; 
Dat Uwe gunst ons werk bekroon’; 
Uw Geest ons leid’, en in ons woon’.
Daar zal ook onze naaste goed mee 
zijn!

Voor alle data geldt: Deo Volente

alleen. Hier ligt een grote verantwoor-
delijkheid voor de kerk. Hebben we 
oog voor de jeugd? Zijn we bewogen 
met hen? De jongeren hebben ons hard 
nodig. Ze hebben onze liefde nodig. Als 
ze aangeven geen aandacht nodig te 
hebben, hebben ze het misschien wel 
dubbel nodig. Hierin is heel belangrijk 
dat we de jongeren opdragen in het 
gebed. Hebben wij hen iets zinvols 
te zeggen? Veel jongeren missen een 
plaats om hun hart werkelijk te kunnen 
luchten. Waar hartelijke bewogenheid 
met hen is, gunnen we hen die plaats. 
Dan mogen we met de gaven die we 
gekregen hebben, een luisterend oor 
aan hen bieden en hen serieus nemen. 
De discipelen van de Heere Jezus 
wilden de Kananese vrouw wegsturen, 
vonden haar lastig. Ze hadden moeten 
bidden met de vrouw. Is dit ook een 
beeld van ons kerk-zijn? We moeten 
meeleven, meelijden en meebidden.

Positieve eenzaamheid
Het woord eenzaamheid klinkt nega-
tief. Er is echter ook positieve een-
zaamheid. Dat is de toerusting die we 
elkaar mogen geven. De Heere Jezus 
ging naar de eenzaamheid om te bid-
den, om eenzaam te zijn voor Gods 
heilig Aangezicht, om gemeenzaam te 
zijn met Zijn Vader. Gaan wij ook regel-
matig in de eenzaamheid om tot God 
te bidden? Of geven we eerlijk toe dat 
dit veel gemist wordt? Onze agenda’s 
zijn vol, we hebben het altijd druk met 
van alles en daardoor geen tijd voor 
God. Van Maarten Luther is bekend 
dat als hij het heel druk had, hij juist 
een dubbel stuk uit de Bijbel las. Dat is 
positieve eenzaamheid: de tijd nemen 
om de Heere te zoeken in Zijn Woord, 
in gebed, in overdenken, bij een ge-
opende Bijbel tot jezelf inkeren. Het is 
goed om jezelf dan af te vragen hoe je 
verhouding is tot God en je naaste. Het 
is goed om er met elkaar over te spre-
ken maar het is ook goed om tot jezelf 
te komen. Ook de duivel weet dit en 
zal er alles aan doen om dat te verhin-
deren. De stilte moet weg. Overal moet 
muziek zijn. De eenzaamheid gaat daar 
echter niet mee weg. In de wereld vin-
den we onrust. Komen we daarmee bij 
Hem terecht? Spreken we wel eens uit 
bewogenheid over de Heere? Dan mag 

er wat van de positieve eenzaamheid 
uitgaan. Dan mogen we in positieve 
eenzaamheid bidden voor hen die 
echt eenzaam zijn. Als we dan over 
de Heere mogen denken, Zijn welda-
den in Zijn woord, dan mogen we ons 
verootmoedigen voor Hem. Dan gaan 
we net als Daniël in gebed, dan doen 
we schuldbelijdenis en brengen we de 
nood van de tijd bij de Heere. God is 
bewogen met de zondaar, dan worden 
wij ook bewogen. De kerk drijft op de 
gebeden die in positieve eenzaamheid 
worden opgezonden. Mag er gebed zijn 
om genade voor ons persoonlijk, maar 
ook voor de kerk en de samenleving. 
Dat er zo een opwekking mag komen 
dat meer mensen naar Hem gaan vra-
gen. Dat we eenzaam mogen zijn maar 
met Hem gemeenzaam en mogen bid-
den: Ik hef tot U, die in den hemel zit, 
mijn ogen op, en bid. 

Na dit leerzame referaat zingen we 
van Psalm 123 het 1e vers. Onder-
tussen wordt er gecollecteerd voor de 
onkosten. Dan sluit ds. Groenenberg 
de morgen af met gebed en vraagt een 
zegen voor de maaltijd. Na enkele me-
dedelingen gaan we pauzeren. Tijdens 
de pauze is er heerlijke soep en kunnen 
diverse artikelen worden gekocht.
De middagbijeenkomst begint met 
het zingen van Psalm 133 vers 1 en 3. 
Daarna leest ds. Groenenberg Psalm 
146 met ons en opent de middagbij-
eenkomst met gebed. In Ridderkerk 
leest mw. N.E. Kleiberg-Brussaard een 
gedicht voor van Jeanine Goud met als 
titel ‘Hij alleen’, in Elspeet doet mw. 
K. Klaassen-van de Lagemaat dit. Haar 
gedicht heeft als titel ‘Alleen zijn’ en 
is geschreven door Frits Deubel. Ds. 
Groenenberg heeft vier vragen opge-
steld. Deze worden in groepen bespro-
ken. Als iedereen weer in de kerk zit, 
zingen we van Psalm 146 het 3e en 4e 
vers. Dan volgt de plenaire bespreking 
van de vragen. 

De predikant wordt bedankt voor zijn 
leerzame bijdrage en krijgt op deze 
beide dagen een mooi boeket bloemen 
overhandigd. Tot slot zingen we van 
Psalm 84 het 4e en 6e vers waarna 
ds. Groenenberg deze dagen afsluit 
met dankgebed.
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Uit de Regio's

De presidente mw. A. Rijken-Ubak 
heet eenieder hartelijk welkom op 
deze 21e Regioavond. Ook een har-
telijk welkom aan ds. L. Treur, mw. 
Verhagen, de moeder van Nathan en 
de kerktelefoonluisteraars.
Ds. Treur houdt een lezing over het 
leven van Mozes vanuit Hebreeën 11, 
de geloofsgalerij. De Heere werkt het 
verlossingsplan uit op Zijn tijd.
Vers 23: Mozes werd 3 maanden ver-
borgen. Hij was schoon. Zijn ouders 
zagen door het geloofsoog dat hij ver-
lossing zou schenken. Zij vreesden niet 
de geboden van Farao, omdat die tegen 
Gods geboden ingingen.
Vers 24: Mozes heeft aan het hof van 
Farao een goede opvoeding gehad en is 
inmiddels een man van 40 jaar gewor-
den. Hij weet dat hij een kind van het 
verbond is, en wil zijn leven in dienst 
van God besteden.
Vers 25: Mozes kiest bewust tegen 
Egypte en voor Israël. Egypte wil 
Israël uitroeien: slangenzaad te-
gen Vrouwenzaad.
Vers 26: Motivatie van Mozes: door 
de Geest geleid. In de belofte de Mid-
delaar gezien. Bent u ook al aan Zijn 
voeten terecht gekomen?
Vers 27: Mozes: eerste 40 jaar ge-
vormd, tweede 40 jaar voorbereiding 
voor zijn taak: aanvechtingen, wordt 
beproefd, maar sterker in het geloof.
Vers 28: Pascha in de laatste nacht 
en ook de 10e plaag. Wij zijn nog in 

het heden der genade. Hoelang nog? 
Midden in het gericht zal Israël ge-
spaard blijven. Hoe ontkomen wij aan 
dat gericht?
Vers 29: God heeft Zijn volk geen kal-
me reis beloofd, maar wel een behou-
den aankomst. De Israëlieten moesten 
het water in voor leven en vrijheid.
God is een God van volkomen ver-
lossing. Hoe is het bij u? Kent u die 
bijzondere uittocht? De Meerdere Mo-
zes? Schuilt u bij Hem? 
De moeder van Nathan Verhagen geeft 
een korte uitleg over het leven en de 
zorgen van haar zoontje met beperkin-
gen. De opbrengst van de collecte voor 
de stichting 'Een huis voor Nathan' le-
vert het mooie bedrag van € 700,-- op.

Mw. G.S. van Gammeren-Verbeek van 
Vrouwenvereniging ‘Tryféna en Tryfósa’ 
uit Veen leest voor ons een gedicht, 
passend bij de lezing.

Vervolgens sluit ds. Treur deze mooie 
en leerzame avond met dankgebed af. 

De presidente haalt in haar slotwoord 
onder andere de bede van Mozes 
tijdens de woestijnreis van de kin-
deren Israëls aan, waarmee destijds 
het Regioverband gestart is. Ze hoopt 
dat het ook in de toekomst onze 
bede mag zijn: Indien Uw aangezicht 
niet medegaan zal, doe ons vanhier 
niet optrekken.

Verslag van de Regioavond van de Hersteld 
Hervormde Vrouwenverenigingen van de classis 
ZuidOost d.d. 29 november 2018 te Veen

J. Kuijntjesvan Wijnen, secretaresse

Kopij voor het volgende blad kunt u voor 25 maart e-mailen naar: a.rijken-ubak@ 
solcon.nl Tevens kunnen de berichten voor de website naar bovengenoemd e-mail-
adres gestuurd worden. E-mail secretaresse HHV: cbhovestadstoffer@solcon.nl

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende fotokaarten te koop!

Agenda

26 maart
Gameren:  Regioavond Zuid-Oost
Spreker:  ds. A.C. Rijken
Onderwerp:  Mediagebruik

2 april
Lunteren:  Huishoudelijke Vergadering
Spreker:  ds. W.J. van den Brink

2 april
Elspeet:  Regioavond Noord-Veluwe
Spreker:  ds. P. de Vries

4 april 
Ridderkerk:  Regioavond West
Spreker:  ds. J. Joppe

donderdag 3 oktober
Lunteren:  11e Bondsdag

Bijbel-
studie-
boekje 

Er zijn nog een aantal exemplaren 
van het boekje over het leven van 
Mozes verkrijgbaar. Tevens is het 
Bijbelstudieboekje over Esther nog 
te koop. U kunt de boekjes bestellen 
bij: a.rijken-ubak@solcon.nl | 
Tel. (0418) 561287. De prijs is € 4,-- 
per stuk voor leden en voor niet-leden 
€ 5,--. Beide bedragen zijn inclusief 
verzendkosten.

seizoen
2018-2019
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Project Suriname
Uitgezonden werkers:
•  Fam. Ds. A. Meuleman 

(zendingspredikant)
•  Marijke van der Plaat 

(kinderwerkster)
•  Albertine Mourik

(onderwijsvrijwilligster)

Post Suriname: 
Postbus 1459, 
Paramaribo, Suriname

Project Malawi
Uitgezonden werkers:
•  Fam. H.C. Ju 

(organisatie deskundige)
•  Fam. C.J.P. van der Bas

(zendingspredikant)

Post Malawi: 
P.O. Box 626, Zomba, 
Malawi (Central-Africa)

Sneeuwvlokjes 
in de tropen

Mee naar het zendingsveld 
in Malawi?

Het Evangelie aan de Lawarivier

'Want zovelen als er door 
de Geest Gods geleid worden, 
die zijn kinderen Gods.'

Dauwdruppeltjes

Romeinen 8 wordt wel genoemd het 
hoofdstuk van de geloofszekerheid 
en van troost. Dit is alleen voor 
degenen die worden geleid als een 
leerling, van wie Hij de gids is. Dat 
is een diep afhankelijk leven het-
welk erkent God in alles nodig te 
hebben. Terwijl ze vaak moeten kla-
gen: ik ben vleselijk, verkocht onder 
de zonde. Dit wordt geleerd, in de 
strijd tussen vlees en Geest. Het is 
een groot voorrecht kinderen Gods 
genaamd te worden. Door aanne-
ming zijn ze opgenomen in het getal, 
dat niemand tellen kan. Degenen 
die de Heilige Geest ontvangen heb-
ben, worden door de Geest geleid. 
Zij worden in hun verstand verlicht, 
en hun wil en genegenheden wor-
den geregeerd en bestuurd, om te 
doen wat God behaagt. Ze hebben 
zekere kentekenen dat zij van God 
door het geloof in Christus tot Zijn 
kinderen zijn aangenomen. Alleen 
door de zoen- en kruisverdienste van 
Christus, aan het kruis volbracht. 
Door de kracht van Zijn Geest wor-
den we opgeroepen, de werkingen 
van het lichaam te doden. We wor-
den dus voor de keus gesteld het 
lichaam te mishagen of de ziel te 
verwoesten. Hier wordt ons voorge-
steld leven en dood, zegen en vloek. 
Indien gij naar het vlees leeft, zo 
zult gij sterven, dat is de eeuwige 
dood sterven. De lichamelijke dood 
der heiligen is slechts een slapen, 
en dan volgt er een eeuwige opstan-
ding des levens.

We zijn het jaar 2019 ingegaan, en 
weten niet wat het ons zal brengen. 
Velen gaan met goede voornemens 

het nieuwe jaar in. Het kan ook 
zijn dat u ertegenop ziet. Misschien 
verliezen van geliefden geleden, of 
de boodschap gekregen ongeneeslijk 
ziek te zijn. Wij zijn bevoorrecht en 
mogen nog in een vrij land leven 
waar zondag op zondag het Woord 
Gods verkondigd wordt. En nu komt 
de vraag naar ons toe, wat doen we 
er mee? Leggen we al deze welda-
den naast ons neer, en leven we 
voort in deze wereld of er geen eind 
aan komt? De boodschap komt nog 
steeds tot ons: 'Komt herwaarts tot 
Mij, allen die vermoeid en belast 
zijt, en Ik zal u rust geven.' De Hee-
re zal Zich naar Zijn belofte, door 
Woord en Geest, een gemeente ten 
eeuwigen leven bijeen vergaderen. 
Mogen wij door het geloof hier-
van al deel uitmaken? De vrucht 
zal dan verwondering en ootmoed 
meebrengen, hetwelk vertroost en 
bemoedigt. Dan zal onze bede met 
David zijn: 

Och, mocht ik, in die 
heilige gebouwen,
De vrije gunst, die eeuwig 
Hem bewoog,
Zijn liefl ijkheid en schonen dienst 
aanschouwen! 
Hier weidt mijn ziel met een verwond 
‘rend oog!
Want God zal mij, opdat Hij mij 
beschutt',
In ramp en nood versteken 
in Zijn hut;
Mij bergen in ’t verborgen van 
Zijn tent,
En op een rots verhogen uit d’ellend'

(Ps 27:3)
A.C. van Ark-van de Steeg

'Want zovelen als er door 

Van de bestuurstafel

C.B. Hovestad-Stoffer

Als u dit leest is de winter 
alweer bijna voorbij en zijn 

we als landelijk bestuur bezig 
met de voorbereidingen voor de 
Huishoudelijke Vergadering op 
dinsdag 2 april in Lunteren. Een 
bijeenkomst met de bestuursleden 
van de aangesloten verenigingen. 
Naast alle huishoudelijke zaken 
worden we op deze dag ook 
voorgelicht over het nieuwe 
project dat op de aanstaande 
Bondsdag wordt gepresenteerd. 

Daarnaast is er weer een 
bestuurs   verkiezing. Onze 
1e presidente mw. N. Schalkoort 
Zijderveld is aftredend maar 
heeft zich weer beschikbaar ge
steld voor een nieuwe periode. We 
zijn blij en dankbaar dat de Heere 
haar, na haar ziekte, weer de 
krachten geeft om het werk voor 
onze Vrouwenbond te mogen 
doen. Onze 2e penningmeesteres
se mw. A. van Arkvan de Steeg 
is ook aftredend, maar ook zij 
is weer herkiesbaar. Daarvoor 
mogen we de Heere danken. Mw. 
Van Ark mag met de gaven, haar 
door de Heere geschonken, het 
werk in het landelijk bestuur 
doen en naar we hopen, blijven 
doen. De tegenkandidaten voor 
mw. Schalkoort en mw. Van Ark 
zijn respectievelijk de dames 
A. MaassenHeij uit Lunteren 
en R.M. HeldoornHeldoorn uit 
Wilsum. Beide dames hartelijk 
bedankt voor hun bereidwillig
heid!

We mogen bidden om de zegen 
van de Heere voor het werk van 
de Vrouwenbond.
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