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N
a het zingen van Psalm 

141 vers 1 en 2 heet onze 

1e presidente mw. N. 

Schalkoort-Zijderveld alle 

aanwezigen hartelijk welkom op de 

zesde Huishoudelijke Vergadering van 

de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. 

Een bijzonder woord van welkom is er 

voor ds. H.J. van Marle die vandaag 

de zesde bede van het ‘Onze Vader’ uit 

het nieuwe Bijbelstudieboekje voor het 

seizoen 2015/2016 zal behandelen.

In haar welkomstwoord benadrukt mw. 

Schalkoort dat het belangrijk is om 

naar de aangesloten verenigingen ver-

antwoording van het gevoerde beleid af 

te leggen. Ook krijgen de bestuursle-

den door middel van een Bijbelstudie 

toerusting voor het nieuwe seizoen. 

Ds. Van Marle leest Matthéüs 6:5-13 

en gaat ons voor in gebed.

De eerste secretaresse mw. C.B. Ho-

vestad-Stoffer leest de notulen van de 

Huishoudelijke Vergadering van 24 

april 2014 en het jaarverslag van 2014 

van de Hersteld Hervormde Vrouwen-

bond.  

De eerste penningmeesteresse mw. 

E.M. Melaard-Keijzer geeft een over-

zicht van de #nanciële situatie  

van het boekjaar 2014. 

Mw. M.J. de Wit- van der Wekken doet 

ook namens het andere commissielid 

mw. M. van der Knaap-Groenenberg, 

verslag van de kascontrole uitgevoerd 

bij mw. Melaard. Alles is in orde be-

vonden en ziet er prima uit. 

Hierna is er gelegenheid om vragen te 

stellen over de zojuist voorgelezen ver-

slagen en andere zaken betreffende de 

Vrouwenbond. Daar wordt door enkele 

leden gebruik van gemaakt. 

Na het zingen van het eerste vers van 

Psalm 103 krijgt ds. Van Marle de ge-

legenheid om zijn referaat te houden 

over ‘Leid ons niet in verzoeking maar 

verlos ons van de boze.’  

Het ‘Onze Vader’ is een les voor de 

discipelen en voor ons. Het geeft ons 

een blik in de heilige gemeenschap 

tussen Jezus en de hemel. Het maakte 

de discipelen verlangend om ook zo te 

bidden. 

De zesde bede luidt: Leid ons niet 

in verzoeking maar verlos ons van de 

boze. Wat kunnen we daaruit leren:

Van de redactie
A. Rijken-Ubak

Bijgaand vindt u het verslag 

van onze zesde Huishoudelijke 

Vergadering. We kijken terug op 

een goede samenkomst! We zijn blij 

dat ook dit keer onze aftredende en 

herkiesbare bestuursleden opnieuw 

uw vertrouwen hebben gekregen. We 

hopen met elkaar, onder Gods zegen, 

onze werkzaamheden voort te mogen 

zetten.

Tevens kunt u een verslag lezen 

van de vrouwenvereniging ‘On-

derzoekt de Schriften’ te Stellendam, 

welke al 65 jaar bestaat! Mocht er 

ook op uw vereniging iets bijzonders 

zijn, dan zien we graag uw bijdrage 

tegemoet!

We staan weer voor een nieuw 

verenigingsseizoen en vragen 

daarom nogmaals uw aandacht voor 

ons nieuwe Bijbelstudieboekje over 

het volmaakte gebed, dat de Heere 

Jezus Zelf aan zijn discipelen geleerd 

heeft: het ‘Onze Vader’. Het woord 

‘Vader’ houdt toch een kindschap 

in. Onze wens en bede is dat ook wij 

door genade, voor het eerst of bij ver-

nieuwing, dit gebed mogen leren en 

alzo kinderen Gods genaamd mogen 

worden. 

Wil ons persoonlijk overtuigen 

door Woord en Geest 

van onze grote schuld.

Leer ons als arme zondaars 

voor U buigen,

met zondesmart 

en waar berouw vervuld.

Voor alle data geldt: Deo Volente.

15



1. Er is een boze, waar we aan onder-

worpen zijn. Dat kan ook zijn ‘de 

boze’. De duivel. We kunnen ook 

spreken van het boze. Dan denken 

we aan de wereld en aan ons eigen 

vlees. Dat is dus een driehoofdige 

vijand, waarvan we in antwoord 127 

van de Heidelbergse Catechismus 

lezen dat het doodsvijanden zijn, die 

niet ophouden de gelovigen aan te 

vechten.

2. De overwinning kan niet door eigen 

kracht. Daarvoor hebben we een 

sterke held nodig. 

3. De boze kan tegengestaan worden. 

Er is Iemand Die dat kan. Een 

Overwinnaar, Christus!

Hij bidt: ‘Vader, ik bid niet dat Gij hen 

uit de wereld wegneemt, maar dat Gij 

hen bewaart van de boze’. Het begin 

van de zesde bede luidt: ‘ Leid ons 

niet in verzoeking’. Bewaar ons voor 

de verzoeking van de boze. In deze 

bede vragen wij of de Heere de boze 

geen toestemming wil geven om ons te 

verzoeken. De boze kan ons niets doen 

zonder de toelating van God. Dit zien 

we duidelijk in de geschiedenis van 

Job. (Job 1:12 en Job 2:6). 

Luisteren we ook nog naar Paulus. Hij 

bidt of de Heere hem wil verlossen van 

zijn doorn in het vlees. Maar de Heere 

zegt: Mijn genade is u genoeg, Mijn 

kracht wordt in zwakheid volbracht. 

Paulus krijgt het land van de rust. 

Jezus is de grote Voorbidder. Strijden 

wij al biddend en bidden wij al strij-

dend?

Na het zingen van Psalm 3 vers 4 staat 

de bestuursverkiezing op de agenda. 

Dit jaar zijn de 1e  presidente mw. N. 

Schalkoort-Zijderveld en de 2e pen-

ningmeesteresse mw. A.C. van Ark-van 

de Steeg aftredend en herkiesbaar. De 

tegenkandidaten zijn respectievelijk 

mw. K. Klaassen-van de Lagemaat uit 

Elst en mw. D. Boerendans-Deetman 

uit Doornspijk.  

De tweede presidente mw. A. Rijken-

Ubak heeft nog enkele mededelingen, 

onder andere over het nieuwe Bijbel-

studieboekje, de Sprekerslijst en de 

Bondsdag op 1 oktober. 

Ds. Van Marle sluit de morgenvergade-

ring met dankgebed en vraagt om een 

zegen voor de maaltijd.

De middagvergadering wordt geopend 

met het zingen van het Gebed des 

Heeren vers 7 en 8, waarna ds. Van 

Marle de Heere dankt voor de maaltijd 

en een zegen vraagt over de middagver-

gadering. De Schriftlezing is uit Johan-

nes 17:9-17.

Mw. Rijken deelt de uitslag van de 

verkiezing mee. Alle aanwezige vereni-

gingen hebben hun stem uitgebracht 

op de herkiesbare bestuursleden, zodat 

ze hun werkzaamheden ten dienste van 

de Vrouwenbond mogen voortzetten.

Mw. Schalkoort bedankt ook namens 

mw. Van Ark de aanwezigen voor het in 

hun gestelde vertrouwen. 

De vragen van de Bijbelstudie worden 

eerst in groepjes besproken. Daarna 

volgt er onder leiding van ds. Van Mar-

le een plenaire bespreking. Een goede 

en leerzame voorbereiding voor het 

komende seizoen. 

Daarna is het tijd voor de presentatie 

van het nieuwe project van de Vrou-

wenbond. De heer J. van Velthuizen 

van Adullam Gehandicaptenzorg  

vertelt ons, ondersteund door een 

powerpointpresentatie, over het pro-

ject van de HHV: uitbreiding van het 

godsdienstonderwijs, zodat het verder 

toegespitst kan worden op de verschil-

lende niveaus binnen de groepen. 

Aan het einde van deze dag bedankt 

mw. Schalkoort verschillende mensen 

voor hun medewerking aan deze zesde 

Huishoudelijke Vergadering. 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 per-

soonlijk leven.

Na het zingen van Psalm 118 vers 3 en 

8 sluit ds. Van Marle deze vergadering 

met dankgebed en wenst alle aanwezi-

gen een goede thuisreis.
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Kopij voor het volgende blad kunt u voor 12 oktober e-mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl Tevens kunnen de berichten voor de web-

site naar bovengenoemd e-mailadres gestuurd worden. e-mailadres secretaresse HHV: cbhovestadstoffer@solcon.nl

1 oktober  

Lunteren:  zevende Bondsdag

Sprekers:  ds. H. Lassche en ds. W.M. van der Linden

Onderwerp:  ‘Waartoe het gebed’ en ‘Waar om te bidden’

Aanvang: 10.30 uur, vanaf 10.00 uur ontvangst met 

kof#e

13 oktober

Nieuwaal:  Regiobijeenkomst Zuid-Oost

Spreker:  ds. P. Verhaar

Onderwerp:  Uitzien naar de wederkomst?

Aanvang:  19.45 uur, vanaf 19.15 uur ontvangst met 

kof#e

22 oktober

Nieuwleusen: Regiobijeenkomst Noord

Spreker:  ds. A. de Groot 

Onderwerp:  ‘Kinderkoop, geloofsdoop, overdoop’

Aanvang:  20.00 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst met 

kof#e.

12 november 

Elspeet:  Ontmoetingsmorgen Noord-Veluwe

Spreker:  ds. N.A. Donselaar

Onderwerp:  De engelen

Aanvang:  9.30 uur

17 november

Ridderkerk:  Toerustingsdag

Spreker:  ds. P. den Ouden

Onderwerp:  Een christenvrouw in deze tijd

Aanvang:  10.30 uur, vanaf 10.00 ontvangst met kof#e

26 november

Elspeet:  Toerustingsdag

Spreker:  ds. P. den Ouden

Onderwerp:  Een christenvrouw in deze tijd

Aanvang:  10.30 uur, vanaf 10.00 ontvangst met kof#e

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende fotokaarten te 

koop!

Agenda
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Ons zevende Bijbelstudieboekje gaat over het ‘Onze Vader’ en de indeling is als volgt:

01. Ds. K.J. Kaptein Waarom is bidden noodzakelijk?

02. Ds. G. Kater Wat en hoe te bidden?

03. Ds. J.A. Kloosterman Onze Vader, Die in de hemelen zijt

04. Ds. K. Klopstra Uw Naam worde geheiligd

05. Ds. A. Kos Uw Koninkrijk kome

06. Ds. L. Krooneman Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde

07. Ds. H. Lassche Geef ons heden ons dagelijks brood

08. Ds. W.M. van der Linden En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren       

09. Ds. H.J. van Marle En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze

10. Ds. J. van Meggelen Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid

11. Ds. A. Meuleman Amen

U kunt het boekje bestellen bij: a.rijken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 561287

De prijs voor leden is € 5,50 en voor niet-leden € 6,50 (excl. verzendkosten)

Dauwdruppeltjes

Bewaar mij, o God, want ik betrouw op U.
Ps. 16:1b

David neemt hier de toevlucht tot 
Gods bescherming met een blijmoedig 

en gelovig vertrouwen. Zijn bede was: 

‘Bewaar mij, o God, want ik betrouw 

op U.’

D
avid is in grote moeilijkheden, 

maar nochtans was dit zijn da-

gelijkse bede. Want hij had dit 
altijd nodig, bewaring voor de vijanden 

van binnen en van buiten. Bewaring voor 

zijn leven, maar ook voor zijn geestelijk 

leven. Bewaring voor de zonde, en het 

vergeten van God. 

Ja, David die de man naar Gods hart 

wordt genoemd, leefde soms ook ver 

bij de Heere vandaan. Daarom bad hij 

geduriglijk tot zijn God, want hij had 

Hem in al zijn doen en laten steeds 

weer nodig. Het adres tot Wie hij zijn 

gebed richt, is tot deze grote God. Want 
hij weet dat God hoort, als hij tot Hem 
roept, ‘Wie Mij aanroept in de nood, 

vindt Mijn gunst oneindig groot’. Heeft 

u net als David ook een adres waar 
u met uw zorgen en moeiten terecht 

kunt? Want ik betrouw op U. David 

mocht weten dat God te vertrouwen is. 

Dit wist hij omdat hij de Heere liefhad, 
Die hem eerst had liefgehad. En als er 
liefde is, dan is er ook vertrouwen. Da-

vid mag alles aan Hem toevertrouwen 

en dat geeft hem rust. Wat er dan ook 

mag gaan gebeuren, de Heere gaat met 

hem mee. Misschien moeten we een 

operatie ondergaan of zijn we ernstig 

ziek. Er kunnen ook zoveel andere din-

gen zijn die ons belasten in dit leven. 
Maar David steunde op de Heere zijn 

God. Hij mocht op Hem vertrouwen 

Die kracht en sterkte geeft, juist wan-

neer ons het hieraan zo ontbreekt. Zijn 

nabijheid te mogen ervaren, dat is toch 

alles in dit leven, en geeft uitzicht naar 

het toekomende leven. Hij wil dit door 

Zijn Heilige Geest nog werken in harten 
van schuldige en in zichzelf verloren 
zondaren. 

Bent u ook jaloers op David dat hij 

deze God tot zijn deel mag hebben? 
Hij wil het ook nu nog wegschenken. 

Roept Hem nog aan in de dag der be-

nauwdheid, en Hij zal er u uit helpen. 

Hij gaat met Zijn kinderen mee en on-
dersteunt hen, dat geeft een vrede die 
alle verstand te boven gaat. Mogen wij 

deze God al tot ons deel hebben? Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad dat 

Hij Zijn eniggeboren Zoon naar deze 

aarde zond om aan het kruis de zonden 

weg te dragen. Deed Hij dit ook voor 

u persoonlijk? Dat alleen geeft troost, 

en kracht door al de onmogelijkheden 
heen. Dan mogen we bij Hem schuilen 

en steunen op Zijn volbrachte midde-

laarswerk.

Getrouwe HEER’, Gij wilt mijn 

goed, mijn God,

Mijn erfenis en ’t deel mijns bekers 

wezen.

A.C. van Ark-van de Steeg

Bijbelstudieboekje
seizoen 2015-2016

Mededelingen

op UUUUUUUUUUUUU.
Ps. 16:1b
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Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Het verenigingsseizoen gaat 

na de zomerse rustperiode 

weer beginnen.

Het nieuwe Bijbelstudieboekje 

over het ‘Onze Vader’ bepaalt 

ons bij het gebed. Van harte hopen 

wij dat deze Bijbelstudies tot ze-

gen mogen zijn op onze verenigin-

gen en voor ons persoonlijk leven.

Het is ook heel fijn om elkaar 

te ontmoeten op 1 oktober 

op onze jaarlijkse Bondsdag. Het 

thema is: Leer ons bidden. Ds. 

H. Lassche hoopt tijdens de mor-

genvergadering te spreken over 

‘Waartoe het gebed’ en in de mid-

dagvergadering spreekt ds. W.M. 

van der Linden over ‘Waar om te 

bidden’.

Op de Bondsdag start het 

nieuwe project van de HHV: 

uitbreiding van het godsdienston-

derwijs bij Adullam Gehandicap-

tenzorg, zodat het beter toege-

spitst kan worden op de verschil-

lende niveaus binnen de groepen 

van Adullam. Zo kunnen wij als 

leden van onze Vrouwenbond een 

steentje, hopelijk een grote steen, 

bijdragen aan het mooie werk dat 

Adullam doet voor onze gehandi-

capte medemens.

De Toerustingsdagen, bestemd 

voor alle leden, zijn op 17 

november in Ridderkerk en 26 

november in Elspeet. Ds. P. den 

Ouden zal spreken over ‘Christen-

vrouw in deze tijd’.

We hopen u, zo de Heere het 

geeft, weer te ontmoeten op 

de Bondsdag en de Toerustings-

dagen.

Vrouwenvereniging

‘Onderzoekt de Schriften’
te Stellendam bestaat 65 jaar

Met als doel de Schriften te onderzoe-

ken werd 65 jaar geleden op 13 maart 

1950 in Stellendam de Hervormde 

Vrouwenvereniging opgericht. Op 13 

maart 2015 was het precies 65 jaar 

geleden, dus een goed moment voor 

de dames van de Hersteld hervormde 

Gemeente van Stellendam om hier bij 

stil te staan in de Beth-El kerk aan de 

Voorstraat. Eenmaal in de twee weken 

komt de Vrouwenvereniging samen om 

de Bijbelstudie met vragen rondom het 

onderwerp gezamenlijk te behandelen. 

Er is ruimte voor de vrije bijdrage, 

maar die schiet er door tijdgebrek wel 

eens bij in. Bij de oprichting telde de 

vereniging 11 leden en nu zijn het er 

43, waarvan inmiddels een aantal jonge 

vrouwen. Naast het onderzoeken van 

Gods Woord zijn de dames ook op een 

ander gebied actief. In het verleden 

werd er een verkoopdag gehouden en 

nog regelmatig zijn er acties en worden 

er creatieve dingen gemaakt, kaarten 

verkocht, sokken gebreid, advocaat, 

kruukplaatjes en andere koekjes gebak-

ken om die te verkopen onder andere 

op de Buutenhavenmarkt. Dit alles ten 

bate van de Kerkvoogdij. Ook worden 

de Paas- en Kerstmiddagen voor oude-

ren en alleenstaanden van de kerkelijke 

gemeente al jarenlang verzorgd door 

de vrouwenvereniging. Tevens zitten er 

enkele dames in het verjaardagsfonds 

van de kerk. Eenmaal in de maand 

komen zij bijeen om het opgehaalde 

geld te tellen en de opbrengst te geven 

aan de kerk. Ook wordt er vanuit de 

vereniging hulp geboden bij condolean-

ces en begrafenissen vanuit de Beth-El 

kerk. Het bestuur bezoekt jaarlijks de 

Besturendag van de Regio Zuid-West 

Nederland en gaat ook als vereniging 

naar de Bondsdag in Lunteren. Ook in 

het 65-jarig bestaan van de vereniging 

wisselden zich verdriet en vreugde af. 

Zo verdronk  tijdens de ramp van 1953 

de toenmalige penningmeesteresse. 

Anderzijds hebben we een lid dat al 10 

jaar ere-lid is van de vereniging: mw. A.

Bruggeman-Heerschap. Jarenlang was 

zij presidente van de vereniging. De 

vereniging kijkt terug op goede, maar 

vooral gezegende avonden waarin zij 

‘in rust en aangename vree’ mocht ver-

gaderen. Zij zijn de HEERE dankbaar, 

Die hun de gelegenheid, genegenheid 

en de gezondheid gaf om dit te doen en 

daarom ‘Soli Deo Gloria!’

W. Rodenhuis-van Herwijnen / secretaresse
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