Opgericht op 22 oktober 2011 te Lunteren
Onderwerp: Algemeen Jaarverslag 2018
Geachte leden,
In het Huishoudelijk Reglement van de Hersteld Hervormde Mannenbond is in artikel 8 lid 2 opgenomen dat
het Bondsbestuur in de Ledenvergadering verslag doet over de werkzaamheden gedurende het verenigingsjaar. Dit verslag wordt geduid als het Algemeen Jaarverslag 2018 van de Hersteld Hervormde Mannenbond.
VAN DE BESTUURSTAFEL
Het bestuur is vier keer in vergadering bijeen geweest op: 9 februari, 25 mei, 31 augustus en 7 december 2018.
Algemeenheden:
 De plaatselijke MV in Nieuwe-Tonge is opgeheven vanwege onvoldoende leden. Afgesproken is dat ons
bestuurslid dhr. A.J. Doorn vanwege zijn kennis en ervaring aanblijft tot zijn aftreden in 2020.
 Op de Toogdag van de Christelijk Gereformeerde Mannenbond heeft dhr. E. Muis acte de préséance gegeven namens het bestuur van de Mannenbond.
 De Bondsdag van de vrouwenbond is bezocht door ds. J.C. den Toom en dhr. E. Muis, terwijl de Toogdag
van de Hervormende MV op GG te Putten door dhr. E. Muis en de secretaris is bezocht.
 De Toogdag van de Mannenbond van de Ger. Gem. d.d. zaterdag 10 oktober 2018 is helaas niet bezocht.
Dhr. E. Muis was herstellende van een operatieve ingreep en de secretaris door ziekte verhinderd.
 D.d. 6 november 2018 is een schrijven namens Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin
ontvangen dat de geuite gevoelens van aanhankelijkheid door hen zeer op prijs worden gesteld.
 Op 3 januari 2019 herdacht de MV ‘Naar Schrift en belijdenis’ te Wijk bij Heusden zijn 50 jarig bestaan.
Ds. J.C. den Toom heeft daar een spreekbeurt mogen verzorgen.
BIJBELSTUDIEMATERIAAL
Bij het bezoeken van de mannenverenigingen door het bestuur wordt de vraag gesteld welke studiemateriaal
gebruikt wordt. Dit loopt behoorlijk uiteen, van zelfstudies tot boekjes van verschillende predikanten en vele
varianten daarin. Het bestuur beveelt hartelijk aan ‘eigen’ studiemateriaal te gebruiken om zoveel als mogelijk
is de eenheid te bevorderen. Verwezen wordt naar de verwoording omtrent de eerste Pinkstergemeente: En zij
waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. Moge deze volharding onder ons meer én meer gevonden worden. Suggesties over onderwerpen welkom.
Eind 2018 staan 31 Bijbelstudies op de website: ds. N. Kleiberg over Jozef; ds. A.J. Schalkoort over enkele psalmen; ds. J.C. den Toom over Jona; ds. N.P.J. Kleiberg over het Koninkrijk der Hemelen; ds. H. Verheul over De
algemene brief van de apostel Jakobus. Voor 2019 worden er studies verwacht van ds. L. Groenenberg over
een gedeelte van Openbaring en van Ds. IJ.R. Bijl over de profeet Haggaï Om de kosten zo laag mogelijk te houden worden de studies gedeeld via onze website: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/mannenbond.
REGIONALE SAMENWERKING
D.d. 10 april 2018 heeft ds. Van de Weg een lezing gehouden voor de regio Zuid-West. D.d. 16 april 2018 heeft
ds. K. ten Klooster een lezing gehouden voor de regio Noord-Veluwe. Vanuit de andere regio’s zijn geen meldingen ontvangen, dat wil dus niet zeggen dat daar geen bijeenkomsten zijn gehouden.
Het bestuur heeft de intentie alle Mannenverenigingen te bezoeken, zodat opgehaald kan worden wat daar
concreet onder onze mannenbroeders leeft én hoe de onderlinge banden te versterken zijn. Ook wordt gevraagd naar onderwerpen op de Toogdag, voor de Bijbelstudies enzovoorts.
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JONGE MANNENDAG
e
De landelijke jaarlijkse bijeenkomst van de Jonge Mannendag is gehouden op zaterdag de 2 juni 2018 te Kesteren. Sprekers waren ds. K.J. Kaptein over de Herschepping en Prof. dr. W. van Vlastuin over de Schepping Gods.
Er waren ca. 20 jonge mannenbroeders. De communicatie was onsolide verlopen; dit vraagt meer stuurkracht
en energie dezerzijds; o.a. dient z.s.m. de data te worden vastgelegd… aan het einde van het vergaderseizoen.
Algemeen wordt opgemerkt dat het betrekken van jongere per mannenvereniging zeer sterk uiteenloopt. Enerzijds zijn er aangrijpende, verblijdende, verheugende voorbeelden, anderzijds heeft een mannenvereniging
meer weg van een bijeenkomst voor oudere, gerijpte mannenbroeders. Derhalve is het betrekken van jongere
mannenbroeders een zorgpunt van het Bondsbestuur en daarmee ook van de plaatselijke verenigingen. Het
zou een goede zaak zijn, om te zoeken naar mogelijkheden om binnen de gemeente, in overleg en nauwe samenwerking met de plaatselijke mannenvereniging na te denken over de oprichting van een ‘jonge’ mannen
vereniging. Het bestuur van de landelijke Mannenbond is bereid om u daarin, waar nodig te helpen.
LEDENVERGADERING 2018
e
De Ledenvergadering 2018 is gehouden op zaterdag de 20 oktober 2018 te Lunteren. Kortheidshalve wordt
verwezen naar het verslag van de ledenvergadering; http://www.hersteldhervormdekerk.nl/mannenbond.
TOOGDAG 2018
e
De Toogdag 2018 is gehouden op zaterdag de 20 oktober 2018 te Lunteren. Als onderwerp is gekozen voor:
Leven van de Hoop. Onderverdeeld in de prediking en in het pastoraat. Aanvankelijk waren als sprekers gevraagd: ds. A. Vlietstra uit Harskamp - vanuit de Prediking en ds. N. den Ouden uit Leerbroek - vanuit het Pastoraat. Ds. A. Vlietstra kon vanwege gezondheidsreden niet komen en heeft zich laten vervangen door ds. R.P.
van Rooijen uit Oosterwolde, die zich op korte termijn grondig in dit onderwerp heeft verdiept.
Leven van de Hoop: Gods Woord tekent ons dé oprechte christen als iemand die leert omhoog te kijken, omdat
hetgeen hij geduldig voor de toekomst verwacht van de God der hoop komt, vanuit de handen van de Heere
Jezus Christus zelf, Die aan de rechterhand van Zijn Vader is. Maar zonder God is zonder hoop. Leven van de
hoop behoort tot het merg van het christelijke leven, en is daarmee tekent voor ons geestelijk leven.
Alhoewel we geen exacte getallen weten, vernemen we toch een toename van het aantal bezoekers. Als bestuur hebben we dit met verheuging geconstateerd. In tegenstelling met teleurstelling elders zien we een toename van jongere mannenbroeders, en nemen steeds meer mannen hun echtgenote mee naar de Toogdag.
LIDMAATSCHAP VERENIGINGEN
In de gemeente Giessendam, Neder-Hardinxveld en Sliedrecht is d.d. 13 mei 2019 een mannenvereniging opgericht. De vereniging is lid geworden van de Hersteld Hervormde Mannenbond, telt ca. 30 leden en draagt de
naam Berea. Als bestuur is het verheugend als we dergelijke berichten mogen ontvangen. We hopen en bidden
dat ook deze vereniging tot eer van God en Zijn Koninkrijk opgericht mag zijn. Ondanks een kleine toename van
het aantal verenigingen die lid zijn, is het totale ledenaanwinst stabiel gebleven t.o.v. 2018. Het aantal landelijke Mannenverenigingen is slechte een indicatie, omdat we daar geen zicht op hebben.
Op vele verenigingen zien we een vergrijzing. Het zo belangrijk om jongeren aan te moedigen lid van dé Mannenvereniging te worden. Zodat voor ´ouderen´ mag gelden: In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten
dragen; zij zullen vet en groen zijn; Om te verkondigen, dat de Heere recht is; Hij is mijn Rotssteen, en in Hem is
geen onrecht. Dan gaan jongeren van onze ouderen leren, én ouderen naar onze jongeren luisteren.
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COMMUNICATIE
A.D. 2019 is communicatie essentieel. De communicatie met de leden van de Bond gaat vooral via de persoonlijke contacten. Daarnaast is er een website: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/mannenbond. Alle mogelijke informatie is daarop te vinden. Tweewekelijks wordt een korte overdenking op de website gezet.
Uitgaande van het Woord van God en de Belijdenisgeschriften hoopt de Mannenbond met alle artikelen, bijbelstudies etc. door te geven, wat van oude tijden af het geloof van de kerk der eeuwen en der vaderen is geweest. Dit doen wij uit dankbaarheid voor wat de Koning der Koningen ons A.D. 2019 in het Hervormde voorgeslacht heeft nagelaten, met de intentie dit door te geven aan ons nageslacht. Gedenkt uw voorgangers, die u
het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandel.
VASTSTELLING
Aldus vastgesteld op de Ledenvergadering op zaterdag 19 oktober 2018 te Lunteren.
Bestuur van de Hersteld Hervormde Mannenbond

K. van den Herik | secretaris

ds. J.C. den Toom | voorzitter
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