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vormde Vrouwenbond oprichten.

Een dankbare en blijde dag met een dubbel gevoel. 

Dankbaar dat de Heere alles zo wonderlijk heeft be-

stuurd. Blij dat we in zo’n korte tijd mochten komen tot 

een eigen vrouwenbond.  Maar tegelijkertijd ook het 

besef dat we elkaar niet hebben kunnen vasthouden’.

Mw. Schalkoort sprak de wens en bede uit, dat deze 

nieuwe bond zich zal laten leiden door Gods Woord en 

Geest en zo tot een zegen en opbouw van de gemeente 

van Jezus Christus mag zijn. Het hoofdbestuur hoopt in 

afhankelijkheid van de Heere samenbindend en dienend 

leiding te mogen geven aan de aangesloten vereni-

gingen. De secretaresse, mw. C.B. Hovestad-Sto�er las 

daarna de artikelen voor, waarin o.a. gesproken wordt 

over de grondslag en het doel van de bond. Hierna las de 

presidente de door notaris mr. A. Dangremond uit Bar-

neveld opgestelde akte van oprichting voor. Deze akte 

is getekend op 8 september door de eerste en tweede 

presidente.

In haar dankwoord sprak mw. A. Rijken-Ubak, tweede 

presidente, de wens uit dat we allen, bestuur en vereni-

gingen, het ook in de toekomst alleen van de Heere mo-

gen leren verwachten.

Dat de woorden van vers 3 van de berijmde psalm 43 

onze bede mogen zijn en blijven:

‘Zend, Heer’, Uw licht en waarheid neder; 

En breng mij, door dien glans geleid; 

Tot Uw gewijde tente weder; 

Dan klimt mijn bange ziel gereder; 

Ten berge van Uw heiligheid, 

Waar mij Uw gunst verbeidt’. 

Met het zingen van dit vers werd het o!ciële gedeelte 

afgesloten en was de nieuwe Hersteld Hervormde Vrou-

wenbond een feit.

Ds. D. Heemskerk hield ’s middags een referaat over Ma-

ria en Martha. Martha dienend bezig en Maria zittend 

aan de voeten van Jezus. Allebei nodig, zouden we zeg-

gen. Maar Maria had het goede deel uitgekozen, dat van 

haar niet zal worden weggenomen.  Na het zingen van 

psalm 89 vers 1 en 7 werd door ds. D. Heemskerk deze 

bewogen dag met dankgebed afgesloten.

C.B. Hovestad-Sto�er | secretaresse

Wij zijn dankbaar en blij dat de Hersteld Hervormde 

Vrouwenbond (HHV) een feit is! Zoals u wellicht verno-

men hebt, is begin september de HHV opgericht. Over 

de oprichting en het doel van de HHV kunt u hieronder 

lezen. Ook brengen we verslag uit van de eerste lande-

lijke bondsdag, die op 1 oktober jl. in Lunteren gehouden 

mocht worden. In dat verslag stellen we ook het bestuur 

aan u voor. Tevens kunt u het laatste nieuws uit de regio’s 

lezen. Tot slot volgen er nog enkele praktische mede-

delingen. De Heere zegene het werk van de Hersteld 

Hervormde Vrouwenbond tot eer van Zijn Naam en tot 

uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

A. Rijken-Ubak | 2e presidente

                                                                                                                                                      

Verslag van de oprichtingsvergadering van de Her-

steld Hervormde Vrouwenbond op 1 september 2009 

in de Bethelkerk te Lunteren.

In de Bethelkerk te Lunteren vond dinsdag 1 september 

de oprichtingsvergadering plaats van de Hersteld Her-

vormde Vrouwenbond (HHV). ‘Waarom een nieuwe vrou-

wenbond?’ Met deze vraag begon de presidente mw. N. 

Schalkoort-Zijderveld haar openingswoord. Ze gaf ver-

volgens een korte terugblik. ‘Na de droeve scheuring van 

2004 voelden vele al bestaande vrouwenverenigingen 

zich niet meer thuis bij de Hervormde Vrouwenbond. Als 

we dan ook nu terugzien op de laatste jaren moeten we 

toch zeggen, dat bijeen blijven in één bond met leden 

uit twee verschillende kerken, die bovendien uit dezelfde 

kerk afkomstig zijn, in de praktijk niet werkte. Daar komt 

nog bij dat er in verschillende gemeenten nieuwe vereni-

gingen werden opgericht, die geen enkele band hadden 

met de Hervormde Vrouwenbond, en daarom vroegen 

om een eigen bond. Na gesprekken van het moderamen 

van de HHK met de Hervormde Vrouwenbond werd door 

het moderamen het besluit genomen om vanuit de re-

gio’s een voorlopig landelijk bestuur te vormen, om zo de 

eerste voorbereidingen te tre�en voor een vrouwenbond 

van de HHK. Op 19 december 2008 was de eerste verga-

dering in het kerkelijk bureau te Veenendaal. En vandaag, 

1 september 2009, mogen we o!cieel de Hersteld Her-

Hieronder kunt u het verslag lezen van de op zaterdag 

1 september gehouden oprichtingsvergadering, evenals 

het verslag van de op 1 oktober gehouden bondsdag van 

de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.
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Verslag van de eerste bondsdag van de Hersteld Her-

vormde Vrouwenbond gehouden op 1 oktober 2009 

in de Bethelkerk te Lunteren.

                                                                                                                 

Voor we deze dag met alle werkzaamheden begon-

nen, werd er eerst een zegen gevraagd over de eerste 

bondsdag van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. 

Aan Gods zegen is immers alles gelegen! De tweede pre-

sidente mw. A. Rijken-Ubak las Psalm 119 vers 97-112 en 

ging daarna voor in gebed. 

Al vroeg arriveerde de eerste bus en om half 11 is de kerk 

tot in alle hoeken gevuld. 

We zongen als opening psalm 81 vers 4 en 12 waarna 

mw. N. Schalkoort-Zijderveld  als eerste presidente deze 

dag opende met een welkomstwoord. ‘Het is een zegen 

om hier als vrouwen samen te zijn rondom het Woord 

van God. Het thema van deze dag is zo rijk van inhoud: 

‘Gedoopt voor het leven’. Ze verwelkomde de genodig-

den en natuurlijk alle aanwezige leden van de vrouwen-

verenigingen. Een bijzonder woord van welkom in het 

Engels tot onze gasten uit Malawi: ds. N.K. Banda en Pas-

tor C. Ben, dat vertaald werd door dhr. Breeman.

Ds. P. Korteweg las uit de Bijbel Matth. 28: 16-20, waarna 

hij voorging in gebed. Zijn referaat had als titel: Kinder-

doop – Volwassendoop – Herdoop. Een zeer boeiende en 

leerzame lezing over een onderwerp dat op dit moment 

erg in de belangstelling staat. Hij benadrukte vooral het 

belang van de kinderdoop. Dat is een voorrecht voor het 

leven. God begint, als wij nog nergens vanaf weten. Wat 

een verkiezende liefde! Maar de Heere vraagt ook geloof 

bij het doopvont. Niet in de doop op zich, maar in Hem! 

Er moet ook altijd onderwijs op volgen. Doop en onder-

wijs hangen nauw met elkaar samen. Volwassendoop 

gebeurt b.v. na het belijdenis doen voor hen die als kind 

niet zijn gedoopt. De herdoop is een menselijke instel-

ling. Daarover lezen we niets in de Bijbel. Het is meestal 

gestoeld op het gevoel en op beleving. 

Na het referaat zongen we psalm 111 vers 1, 3 en 5. Tij-

dens het zingen werd er gecollecteerd voor de onkosten 

van deze dag. De opbrengst van de collecte was 

€ 3.540,60.

Ds. Banda en pastor Ben brachten daarna de groeten 

over uit Malawi, vertaald door dhr. Breeman. 

Pastor Ben benadrukte dat het goed was om hier te zijn. 

Hij hoopte op meer samenwerking tussen de vrouwen-

bond en de vrouwen in Malawi en zei: ’Misschien kan er 

eens een bezoek gebracht worden in Malawi’. Ds. Banda 

vertelde dat de vrouwen in Malawi een belangrijke taak 

hebben, net zoals de vrouwen in Nederland. In de gezin-

nen en in de samenleving. Zoals het dienstmeisje in het 

gezin van Naäman de Syriër. Zij getuigde van de profeet 

van de God van Israël. Dat is ook de taak van de vrouwen 

hier en in Malawi. Hij wenst allen in de kerk Gods zegen. 

Staande zongen we de beide Malawianen de zegen-

bede uit psalm 134 vers 3 toe: ‘Dat ’s HEEREN zegen op u 

daal’. Het muzikale intermezzo begon met psalm 134 en 

daarna ‘Eén Naam is onze hope’, gespeeld door Wouter 

Schalkoort (orgel) en Ton Burgering (piano). 

Mw. Rijken, onze tweede presidente, had nog enkele me-

dedelingen, waarna ds. P. Korteweg de morgenvergade-

ring met dankgebed afsloot en tevens een zegen voor de 

maaltijd vroeg. In de middagpauze was het een gezellige 

drukte. Er werden heel veel kaarten van de HHV verkocht.  
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Van links naar rechts de dames Leenheer, Melaard, Van Ark, 

Schalkoort, Rijken, Meuleman en Hovestad. 
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De opbrengst van de verkooptafels voor de zending be-

droeg € 1411,50 en van de zendingsstand € 92,10. 

Om half twee opende ds. N. den Ouden de middagverga-

dering met Schriftlezing uit Deut. 6, waarna hij voorging 

in gebed. We zongen psalm 115 vers 5, 6 en 7. Er werd 

gecollecteerd voor de zending. De opbrengst was  

€ 4.327,21. De secretaresse, mw. C.B. Hovestad-Sto�er, las 

de presentielijst en stelde, op verzoek, het bestuur van 

de HHV voor aan de aanwezigen. 

Ds. Banda en pastor Ben zongen samen met prof. dr. A. 

van Nieuw Amerongen en dhr. Boonzaaijer twee liederen 

in hun eigen taal, het Chichewa. Zeer indrukwekkend. 

Daarna kreeg ds. N. den Ouden het woord voor zijn refe-

raat getiteld: ‘De kinderdoop in de praktijk’. 

Twee punten: de doop in het geestelijk leven en de doop 

in de praktijk.

De doop is van grote betekenis in het geestelijk leven. 

God heeft ons gekroond met Zijn beloften toen we nog 

een klein kind waren. Ik vroeg er niet om, ik verstond het 

ook niet. Maar laten we de aangeboden belofte niet ver-

smaden. Ook niet lijdelijk afwachten. Maar worstelen met 

God en vragen om Zijn Geest. De praktijk van de doop in 

de opvoeding. Allereerst is ook voor de ouders persoon-

lijke bekering nodig om hun kinderen voor te gaan. Tijd 

voor gebed, Bijbellezen en gesprek. Neem ieder kind af 

en toe apart om met hem of haar te praten over de doop. 

In Deut. 6 lezen we dat de Israëlieten Gods geboden 

en inzettingen hun kinderen moesten inscherpen. Dat 

geldt ook vandaag, juist vandaag. De wereld trekt aan 

onze kinderen en we hebben ze toch niet over voor de 

wereld? De Heere heeft het merkteken van de doop aan 

hun voorhoofden bevestigd. Dat moeten ze weten en 

horen van ons als ouders. Een zaak van levensbelang. Als 

we op onszelf zien een onmogelijke zaak. Maar bedenk 

dan wat Deut. 6 zegt: ‘Hoor, Israël, de HEERE onze God is 

een enig HEERE’. Daarom is er verwachting. Wie is machti-

ger dan Hij! Wie is gewilliger dan Hij! Wie is barmhartiger 

dan Hij? Hij is de levende God!  En zolang als er de zon is, 

zal Zijn Naam van kind tot kind worden voortgeplant. En 

ze zullen in Hem gezegend zijn. Op het orgel en de piano 

werd ps. 105 en ‘Eens brachten de moeders…’ gespeeld.  

Ds. Korteweg en ds. Den Ouden beantwoordden nog een 

De Heere vraagt ook geloof bij 

het doopvont. Niet in de doop op 

zich, maar in Hem! Er moet ook 

altijd onderwijs op volgen.

Vrouwenbond

En zolang als er de zon is, zal Zijn 

Naam van kind tot kind worden 

voortgeplant. En ze zullen in Hem 

gezegend zijn.
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Regioberichten voor dit blad (en voor de website) kunt 

u mailen naar:  a.rijken-ubak@solcon.nl.

Mededelingen
Onze Bijbelstudieboekjes: ‘En Hij sprak door gelijkenis-

sen’ zijn, door overweldigende belangstelling, helaas 

uitverkocht. Op dit moment zijn we bezig met de voor-

bereidingen voor ons nieuwe boekje over vrouwen uit 

de Bijbel. Opnieuw geschreven door verschillende HHK 

predikanten. Dit boekje verschijnt D.V. in het voorjaar van 

2010 en is bestemd voor het seizoen 2010-2011.

Neemt u ook eens een kijkje op onze website!

www.hersteldhervormdevrouwenbond.nl

U kunt onze Kerstliturgie ook downloaden van onze web-

site. Wilt u liever een gedrukt exemplaar met een mooie 

omslag? Ook dat kan. Deze kunt u bestellen bij mevr. 

Meuleman. De prijs is slechts €  1,00 per stuk (en eventu-

ele verzendkosten).

Vanaf D.V. half januari is er ook een Paasliturgie beschik-

baar (zie website).

Wij hebben heel veel kaarten verkocht op de bondsdag. 

Op verzoek, hebben we besloten om (nieuwe) kaarten 

bij te maken voor verkoop op de diverse regioavonden in 

het land.

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-Sto�er
  Schoolweg 74  |  3921 CG Elst
  Tel. (0318) 47 19 27  |  cbhovestadsto�er@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  |  melaard@kliksafe.nl
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@*lternet.nl
Adviseurs Mw. W.C. Franken - van Daatselaar 
  J.F. Kennedylaan 132  |  3931 XP Woudenberg
  Tel. (033) 286 51 85  |  j.w.franken@hotmail.com 
  Mw. M.L. Slot - Boot 
  J.F. Kennedylaan 126  |  3931 XM Woudenberg 
  Tel. (033) 286 44 86

Bankrekeningnummer ING 568 08 99 t.n.v. Hersteld Hervormde 
  Vrouwenbond (HHV) te Middelharnis

  www.hersteldhervormdevrouwenbond.nl 

Regionieuws

D.V. 23 maart 2010

regioavond Zuid-Oost in Nieuwaal 

Spreker: Ds. K. ten Klooster 

Ontvangst met ko!e: 19.15 uur  Aanvang 19.45 uur

D.V. 25 maart 2010

regioavond Zuid-West in verenigingsgebouw:  

‘Eben-Haëzer’ te Ouddorp. 

Spreker:  Ds. J.W. van Estrik  

Onderwerp:  Maria en Martha.   

Ontvangst met ko!e: 19.00 uur  

Aanvang: 19.30 uur

Verslagen regiovergaderingen

Notulen van de regioavond van de classis 

Zuid-Oost d.d. 13 oktober 2009 in Waardenburg.

De presidente, mevr. A. Rijken-Ubak heet een ieder 

van harte welkom op deze regioavond. De heer 

Zoeteweij vertelt ons d.m.v. een powerpoint over 

het zendingswerk van de Spaanse Evangelische 

Zending in Cuba. De mensen leven er armoedig 

en de wegen zijn slecht. Wel staan er kerken gere-

gistreerd. Dat zijn: Baptisten, Chr. Ger. en bepaalde 

Pinksterbewegingen. Ook zijn er veel huisgemeen-

ten. Wat opvalt is dat er honger is naar het Woord. 

In de pauze verkopen we kaarten voor de HHV. 

De collecte voor de SEZ is € 276,25. Na de pauze 

krijgen we nog een korte uitleg van dhr. Zoeteweij 

en is er gelegenheid voor het stellen van vragen. 

Dhr. Zoeteweij geeft ons nog de volgende opdracht 

mee: ‘Als u naar Cuba op vakantie gaat, geef ons 

dan altijd een seintje, zodat we wat materiaal mee 

kunnen geven’. Mevr. Rooth van de vrouwenvereni-

ging uit Haaften leest een gedicht voor met als titel: 

‘Opdracht’. Aan het einde van de avond bedankt de 

presidente de heer Zoeteweij, en overhandigt hem 

de opbrengst van de collecte. Ze bedankt ook alle 

medewerkers aan deze mooie avond en wenst een 

ieder wel thuis. 

C. van Vugt | waarn. secr. regioverband Zuid-Oost

paar van de vele vragen die er binnen gekomen waren. 

Mw. Schalkoort bedankte iedereen die aan deze dag 

meegewerkt had (ook de heer J. Bruinekreeft, die foto’s 

van deze dag maakte) en benadrukte de onderlinge 

band die ook vandaag weer gevoeld en gevoed mocht 

worden. Maar het belangrijkste was en is toch samen te 

luisteren naar het onderwijs vanuit Gods Woord. Horen 

en bewaren in ons hart. Na het zingen van psalm 105 

vers 5 en 24 sloot ds. Den Ouden deze bijzondere eerste 

bondsdag af met dankgebed.

C.B. Hovestad-Sto�er | secretaresse
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