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Verslag van de Huishoudelijke Vergadering 

van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond, 

gehouden op donderdag 24 april 2014 in de 

Bethelkerk te Lunteren.

C.B. Hovestad-Stoffer

Van de redactie
A. Rijken-Ubak

In deze uitgave vindt u onder ande-

re een verslag van onze Huishoude-

lijke Vergadering. We kijken terug op 

een goed verlopen bijeenkomst. Ook 

zijn we blij dat onze herkiesbare be-

stuursleden opnieuw uw vertrouwen 

hebben gekregen. We hopen zo, met 

elkaar, het werk onder Gods zegen 

voort te mogen zetten. 

We staan, als de Heere het geeft, 

weer voor een nieuw seizoen 

met nieuwe Bijbelstudieboekjes. Heel 

veel verenigingen hebben dit boek-

je al gekocht. Mocht u het nog niet 

gedaan hebben, dan is bestellen nog 

steeds mogelijk.

De Tien Geboden zijn het onder-

werp van het boekje. Wie zal ze 

kunnen houden? Dat onze bede mag 

zijn het 3e vers van Psalm 119:

Och, schonkt Gij mij de hulp van 

Uwen Geest!

Mocht Die mij op mijn paân ten 

Leidsman strekken!

‘k Hield dan Uw wet, dan leefd’ ik 

onbevreesd;

Dan zou geen schaamt’ mijn aange-

zicht bedekken,

Wanneer ik steeds opmerkend waar’ 

geweest,

Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde 

wekken.

W
e beginnen deze 

5e Huishoudelijke 

Vergadering van 

de Hersteld Her-

vormde Vrouwenbond met het 

zingen van Psalm 19 vers 4 en 5, 

waarna de 1e presidente mw. N. 

Schalkoort-Zijderveld de aanwe-

zigen hartelijk welkom heet. In 

haar openingswoord noemt ze het 

een groot voorrecht dat wij in deze 

steeds veranderende wereld in 

alle rust samen mogen komen om 

vanuit Gods Woord onderwezen te 

worden en de belangen van onze 

Vrouwenbond te bespreken.

Een speciaal woord van welkom is 

er voor ds. N.A. Donselaar uit Zuili-

chem/Nieuwaal die het zesde gebod 

uit het nieuwe Bijbelstudieboekje 

‘De Tien Geboden’ voor ons zal in-

leiden.

Ook nu is er weer een bestuurs-

verkiezing. De 1e secretaresse 

mw. C.B. Hovestad-Stoffer en de 

algemeen adjunct mw. K. Leen-

heer-van Gent zijn beiden aftredend 

maar herkiesbaar. De dames M. 

Goor-Vlastuin uit Lunteren en 

M. Hagendijk-van Dam uit Hen-

drik-Ido-Ambacht worden hartelijk 

bedankt voor hun bereidwilligheid 

om als tegenkandidaten te fungeren.

Ds. Donselaar leest Lukas 10: 35-

37 en vraagt de Heere een zegen 

voor deze dag. Mw. Hovestad leest 

de notulen van de Huishoudelijke 

Vergadering van 18 april 2013 en 

het jaarverslag van 2013 van de 

Hersteld Hervormde Vrouwenbond. 

Er zijn geen vragen over deze beide 

verslagen. De 1e penningmees-

teresse mw. E.M. Melaard-Keijzer 

geeft een overzicht van de !nanciële 

situatie van het afgelopen jaar 2013. 

Ook over dit verslag zijn er geen 

vragen. Mw. J. Alderliesten-Bode 

doet, ook namens het andere com-

missielid mw. M.J. de Wit-van der 

Wekken, verslag van de kascontrole 

uitgevoerd bij mw. Melaard. Alles is 

11



Twee dames uit de zaal zullen samen 

met de 2e secretaresse in de pauze de 

stemmen tellen. De 2e presidente mw. 

A. Rijken-Ubak heeft nog enkele me-

dedelingen onder andere over het nieu-

we Bijbelstudieboekje, de sprekerslijst 

en de Bondsdag op D.V. 2 oktober. 

Ds. Donselaar sluit de morgenvergade-

ring met dankgebed en vraagt om een 

zegen voor de maaltijd. In de pauze is 

er volop tijd voor onderlinge ontmoe-

ting en kunnen er ook fotokaarten, 

koek en snoep gekocht worden. Dit al-

lemaal ten bate van de Vrouwenbond.

De middagvergadering wordt geopend 

met het zingen van het Gebed des 

Heeren vers 4 en 6, waarna ds. Don-

selaar de Heere dankt voor de maaltijd 

en een zegen vraagt over het verdere 

verloop van de dag. De Schriftlezing is 

genomen uit Mattheüs 22 vanaf vers 

23 tot het einde.

Mw. Schalkoort deelt de uitslag van de 

bestuursverkiezing mee. Alle aanwezige 

verenigingen hebben hun stem uitge-

bracht op de herkiesbare bestuursle-

den, zodat ze hun werkzaamheden ten 

dienste van de Vrouwenbond mogen 

voortzetten.

in orde bevonden en ziet er prima uit.

Er wordt nog een vraag gesteld over 

de lettergrootte van het Paasdeclama-

torium als dit vanaf de site wordt ge-

download. Het moet mogelijk zijn om 

na het downloaden de lettergrootte te 

veranderen. Ook wordt gevraagd om bij 

een volgend declamatorium de bundel 

te vermelden waaruit een bepaald lied 

genomen is, of op welke melodie dit 

gezongen kan worden.

Na het zingen van de verzen 1 en 2 uit 

De Tien Geboden des Heeren, krijgt 

ds. Donselaar de gelegenheid om zijn 

referaat te houden over het zesde ge-

bod: ‘Gij zult niet doodslaan’. 

Ds. Donselaar begint met een voorbeeld 

over een voorzanger in Schotland. Deze 

voorganger bepaalt de juiste toonhoogte. 

Zo moeten wij de tien geboden lezen op 

de juiste toonhoogte, die God heeft inge-

zet. ‘Ik ben de Heere, uw God’ enz. De 

wet is de regel voor het leven der dank-

baarheid. De Heere gaf de wet aan Israël 

toen ze stonden aan de voet van de berg 

Sinaï. Niet reeds in Egypte, nee, Hij 

gaf de wet toen ze verlost waren van de 

Egyptische slavernij. Daarom vinden we 

de wet in de Heidelbergse Catechismus 

bij het stuk der dankbaarheid. 

Het zesde gebod gaat verder dan alleen 

doodslag. Het leven is door God ge-

schapen en gegeven. Hij alleen mag het 

terugnemen. Het wordt steeds moeilijker 

ook voor onze gehandicapten en oude-

ren. Zorg geven wordt steeds meer een 

last. Daarbij wordt de wetenschap steeds 

meer uitgebreid. Maar hoe ver mogen we 

gaan? Kunnen we ons leven nog terug-

leggen in Gods handen?

Dit gebod gaat niet alleen over de daad 

‘doodslaan’. Maar gaat ook over de ge-

dachten. En dan zijn we allemaal schul-

dig voor God. Eén was er niet schuldig 

maar Hij werd schuldig gemaakt en ge-

hangen aan het kruis voor onze overtre-

dingen. Ook voor de zonden van dit zes-

de gebod. De moordenaar aan het kruis 

beleed zijn schuld aan deze Heiland en 

ontving vergeving. Daarom kom tot Hem 

en belijd voor Hem uw schuld en dan 

mag u het uit Zijn mond horen: Heden 

zult gij met Mij in het paradijs zijn.

Na het zingen van de verzen 7 en 9 uit 

de Tien geboden des Heeren staat de 

bestuursverkiezing op de agenda.
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Mw. Leenheer bedankt ook namens 

mw. Hovestad de aanwezigen voor het 

in hen gestelde vertrouwen. Het is al 

vanaf de oprichting een vreugde om het 

werk voor de Vrouwenbond te mogen 

doen. In een goede en !jne sfeer in on-

derlinge verbondenheid. Wilt u het lan-

delijk bestuur gedenken in uw gebed?

De vragen van de Bijbelstudie worden 

eerst in groepjes besproken. Daarna 

volgt er onder leiding van ds. Donselaar 

een plenaire bespreking. Een goede en 

leerzame voorbereiding voor het ko-

mende seizoen. 

In haar slotwoord bedankt mw. Schal-

koort verschillende mensen voor hun 

medewerking aan deze 5e Huishoude-

lijke 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 persoonlijk leven.

Laat het werk van de Vrouwenbond 

steeds een plaats mogen hebben in uw 

gebeden. 

Na het zingen van Psalm 72 vers 7 en 

11 sluit ds. Donselaar deze vergadering 

met dankgebed.

Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Het nieuwe verenigingssei-

zoen gaat weer beginnen. 

Wat bijzonder dat we in vrij-

heid samen mogen komen 

op onze vrouwenvereniging om 

Gods Woord te onderzoeken. Het 

Bijbelstudieboekje over de Tien 

Geboden geeft richting op onze 

verenigingsochtenden of -avonden 

en aan onze omgang met elkaar.

We kijken uit naar de Bonds-

dag om u allen weer te 

ontmoeten in de Bethelkerk te 

Lunteren. Het thema is: De Tien 

Geboden. Ds. P.C. Hoek hoopt in 

de morgenvergadering te spreken 

over ‘En God sprak al deze woor-

den’ en ds. G. Kater in de middag-

vergadering over ‘Om die te doen 

uit dankbaarheid’.

De organisatie voor de jaar-

lijkse Bondsdag vraagt alle 

aandacht. Er zit ook een hoog 

onkostenplaatje aan verbonden. 

De toiletwagen voor zes personen 

kost € 1679,48. Wij hebben er ook 

dit jaar weer alle vertrouwen in 

dat u ons helpt om alles te kunnen 

betalen.

Het project ‘Bijbelhuis in Den 

Helder’ wordt ook afgesloten 

op de Bondsdag. Heel veel vereni-

gingen hebben al een steentje of 

een heel grote steen bijgedragen. 

Het gaat prachtig. We zijn erg 

benieuwd hoeveel geld we kunnen 

overhandigen voor het evangelisa-

tiewerk in Den Helder.

Namens het landelijk bestuur 

wensen wij u allen een geze-

gend vergaderseizoen en wij ho-

pen, zo de Heere het geeft, u weer 

te ontmoeten op onze Bondsdag.
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We lezen in Jeremia 18 dat God de profeet naar een 

pottenbakker stuurt, om te kijken naar zijn werk. Hij 

kijkt daar wat rond en let op wat de pottenbakker 

doet. De profeet ziet hoe de klei op de schijf wordt 

gebracht. 

De Heere brengt een mens op de pottenbakkersschijf 

om een vat ter ere te maken. Zo brengt Hij een mens 

soms in nood en ziekte om hem of haar te vormen. 

Het werk van de pottenbakker wijst op het werk van 

God. De klei is het beeld van een mens. Deze klei 

wordt gehaald uit het dal van Hinnom, waar de dood 

heerst. Toch haalt de Heere dààr wat uit en brengt 

het op de schijf. 

Als de pottenbakker niet tevreden is over zijn werk 

duwt hij de klei ineen, kneedt het, en begint opnieuw. 

Klei is moeilijk te verwerken, het is taai en kleeft aan 

elkaar. 

Dat is ons beeld, uit de aarde aards. De Heere biedt 

ons Zijn genade aan, maar de mens kan en wil de 

zonde niet loslaten. Daarom heeft de Heere er veel 

werk aan, om een goed vat te maken. Hij heeft veel 

geduld en doet het steeds opnieuw. Dat is Zijn grote 

liefde voor zondaren. Hij heeft Zijn Zoon gegeven, om 

de zonden van Zijn volk te dragen. De pottenbakker 

is geduldig, maar er komt een keer een eind aan. Dan 

doet Hij de klomp klei weg. 

Wijst dit niet op de mens, die niet wil dat Hij Koning 

over Hem zal zijn? Hij maakt een vat tot Zijn eer, zo-

dat we gaan beantwoorden aan het doel waartoe Hij 

ons schiep.

Het kneden is een pijnlijke zaak. Toch is het een won-

der als Hij een mens kneedt om in het beginsel te 

gaan leven tot eer van Zijn naam. De grote Pottenbak-

ker heeft ons behoud op het oog. ‘Zie, Ik sta aan de 

deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen 

en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik 

zal met hem avondmaal houden.’

Van onszelf is niets te verwachten. Bij hem is alles te 

krijgen om niet. Bij de Heere, Heere zijn uitkomsten 

tegen de dood. De mens moet er totaal tussenuit. De 

Heere is vrij met wat Hij met Zijn leem doet. Wat is 

het erg dat de Heere zoveel werk aan een mens heeft. 

Vaak zijn kruis- en drukwegen nodig om een zondaar 

aan de voeten van Christus te brengen. Dit is tot onze 

schande. We lezen in Gods Woord dat de goedertie-

renheid Gods u tot bekering leidt. Hij is lankmoedig 

en groot van goedertierenheid. Roep Hem aan, terwijl 

we nog in het heden der genade zijn. 

A.C. van Ark-van de Steeg

De grote Pottenbakker

Dauwdruppeltjes
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2 oktober
Lunteren:  6e Bondsdag
Sprekers:  ds. P.C. Hoek en ds. G. Kater
Onderwerp:  De Tien Geboden

7 oktober
Werkendam:  Regioavond classis Zuid-Oost 
Spreker:  ds. A. den Hartog
Onderwerp:  ‘Ook Sara’ naar aanleiding van Hebreeën 11:11

23 oktober
Nieuwleusen:  Najaarsvergadering Regio Noord 
Spreker:  ds. G. Kater 
Onderwerp:  De noodzaak en de praktijk van de 
 huisgodsdienst in het gezin

18 november
Regiobijeenkomst Noord-Veluwe

Op alle bijeenkomsten zijn onze 
bekende fotokaarten te koop!

Ons 6e Bijbelstudieboekje gaat 

over de Tien Geboden.

Diverse predikanten uit de Her-

steld Hervormde Kerk hebben 

medewerking verleend.

Het boekje kost € 5,50 voor 

leden van de Bond en € 6,50 

voor niet-leden (exclusief 

verzendkosten). U kunt 

het bestellen bij: a.rij-

ken-ubak@solcon.nl

Uit de regio’s

Agenda

Kopij voor de website en voor 

het volgende blad kunt u voor 

13 oktober e-mailen naar: 

a.rijken-ubak@solcon.nl

Verslag regioavond classis West
op 19 mei 2014

O
p maandag 19 mei 2014 
mochten we voor de 8e keer 
met de vrouwenverenigingen 

van de classis West een regioavond 
houden in de Elimkerk in Waddinx-
veen. Ds. P. den Ouden uit Katwijk 
hield een lezing over ‘De christen-
vrouw’. Hij nam zijn uitgangspunt uit 
1 Timotheüs 2:8-15. Rond het begin 
van de 21e eeuw verscheen een nieuw 
type vrouw; kuisheid, toewijding aan 
gezin, bescheidenheid en eenvoudig-
heid zijn ouderwets. Zich niet meer 
onder de man stellen, carrière maken 
en luxe en genot waren idealen. Vrij-
heid en eigen keuzes maken werd 
een nieuwe levensstijl. De christen-
gemeente was niet groot en er was 
in Efeze een levensstijl die haaks op 
de Bijbel stond. Voor ouders was de 
opvoeding van de kinderen moeilijk 
omdat alles hen van de Heere en Zijn 
Woord wilde aftrekken. Paulus leert 
ons dat christenen anders behoren 
te leven: matig, eenvoudig, met dis-
cipline en zelfbeheersing. Wij geven 

toe aan luxe en overdaad, we zijn niet 
meer tevreden met eenvoud. Heide-
nen leven zonder God. Wat is een 
christenvrouw? Een christenleven be-
staat volgens Calvijn uit kruisdragen, 
zelfverloochening en de overdenking 
van het toekomende leven. Wij streven 
andere doelen na dan die Gods Woord 
ons voorhoudt. Een christenvrouw 
is iemand die bijbels-nuchter is. De 
overdenking van het toekomende 
leven kan je daarbij helpen. Als we 
ons leven in eeuwigheidslicht zien 
geeft dat nuchtere ernst en zien we 

de dingen in de juiste proporties. Een 
christenvrouw ziet scherp waar het in 
het leven nu werkelijk om gaat, niet 
mijn belangen maar of wij leven voor 
God. Wij zijn van God, niet van ons-
zelf. Laten we dus voor Hem leven en 
sterven.
Na de pauze en de beantwoording van 
de vragen zingen we Psalm 143 vers 10 
en gaat ds. P. den Ouden ons voor in 
dankgebed.

M.G. van der Hoeven-Verkade | 
algemeen adjunct

Bijbelstudieboekje 
seizoen 2014-2015

Mededelingen

gaat 

 Her-

ben 

oor 

Vrouwenvereniging ‘De Wingerd’ in Gameren bestaat 45 jaar. 
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