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Van de redactie

Wij vragen als eerste uw aandacht voor een paar nieuwe 

rubrieken: ‘Van de bestuurstafel’ met als onderwerp 

o.a. de presentatie van ons logo en ‘Dauwdruppeltjes’: 

een bemoediging voor onze zieken. Ook is er een korte 

samenvatting van het referaat van ds. N. den Ouden, 

gehouden op onze bondsdag op 1 oktober jl. Daarna is 

er het gebruikelijke nieuws uit de verenigingen en uit 

de regio’s. Tot slot diverse mededelingen en de agenda. 

Voor alle data geldt: Deo Volente. Wij hopen dat alle 

werkzaamheden nog mogen dienen 

tot verbondenheid met elkaar en 

bovenal tot opbouw van onze Her-

steld Hervormde Kerk. Het is weer 

bijna voorjaar. De sneeuwklokjes 

Hersteld 
Hervormde 
Vrouwenbond

Voorjaar en … Pasen! Johannes 1 : 29 

‘Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, 

en zeide: Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld 

wegneemt. 

bloeien. We zien het wonder in de natuur dat alles weer 

gaat uitlopen. Zo zullen ook wij toch dat wonder moeten 

leren kennen om van (geestelijk) dood levend gemaakt 

te worden. Dat geve de Heere ons.

A. Rijken-Ubak

 

 Van de bestuurstafel                 

Wat !jn dat wij ook een plaats in het Ledeninformatie-

blad hebben. Op deze manier zijn we met elkaar verbon-

den.

Nog even en dan is het biddag voor gewas en arbeid. In 

alles zijn wij van de Heere afhankelijk. Na biddag volgt de 

lijdenstijd en Pasen, tijd van gebed en bezinning op ons 

dagelijks brood en het Brood des levens, Jezus Christus. 

HERSTELD HERVORMDE VROUWENBOND
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Het thema van het Paasdeclamatorium is: ‘Zie het Lam 

Gods’. De Heere Jezus stierf als het volkomen Paaslam, 

om de zonden van allen die tot Hem komen, weg te dra-

gen.

Het vergaderseizoen is bijna voorbij. Wij zijn bezig met 

de voorbereiding van ons nieuwe Bijbelstudieboekje 

over ‘Moeders van Christus’. Ook dit boekje is geschreven 

door verschillende  predikanten uit de Hersteld Her-

vormde Kerk. Deze Bijbelstudieboekjes verschijnen dit 

voorjaar en zijn bestemd voor het seizoen 2010 - 2011.

De eerste huishoudelijke vergadering zal plaatsvinden 

op dinsdag 27 april in Lunteren. Op deze dag zal er ook 

aandacht zijn voor een stuk toerusting. Ds. K. J. Kaptein 

hoopt een inleiding te houden over Rebekka, waarna een 

bespreking volgt van deze Bijbelstudie.

Ook mag ik u het logo presenteren, ontworpen door 

iemand die anoniem wil blijven. 

Midden in het hart zien we de Bijbel 

liggen. Dit geeft de centrale plaats 

aan van de Bijbel op de vereniging. 

Het Woord van God ligt open en dient 

onderzocht te worden op de vereni-

gingen van het begin tot het eind.

De letters HHV staan rondom het hart. De Hersteld Her-

vormde Vrouwenbond wil vanuit de liefde van haar hart 

de boodschap van het Evangelie uitdragen in kerk en 

samenleving tot opbouw van Gods koninkrijk. 

N. Schalkoort-Zijderveld

De kinderdoop in de praktijk van het geestelijk 

leven en met betrekking tot de opvoeding. 

Bij iedere doopbediening hebben we te bedenken: Zo 

ben ikzelf ooit Gods huis binnengebracht. Toen is mij 

betuigd dat ik onrein en verloren ben! Want dat doopwa-

ter zegt: U bent onrein en vuil. U kunt in het rijk Gods niet 

komen, tenzij u van nieuws geboren wordt. Het kwaad in 

ons leven zit diep. Wij zijn nooit zonder schuld en zonde 

geweest. Dat verkondigt ons de doop, telkens als u dat 

bediend ziet worden! Laat dat ons verootmoedigen voor 

God!  

Ten tweede zegt de doop ons dat er een middel is om 

gereinigd te worden! Het bloed van Jezus Christus, Gods 

Zoon, reinigt van alle zonden. Willem Teellinck schreef 

ooit: ‘Denk dikwijls aan uw doop. Zoals de koning van 

Engeland al in de wieg gekroond is, zo heeft God ons 

gekroond met Zijn beloften toen wij nog zuigelingen 

waren!’ Hoe nodig dat het hart zich uitstrekt om als een 

onreine en veroordeelde, die genade te ontvangen, en 

door Gods Geest geleid, het verbond ook in te willigen. 

Onze vaderen hebben ook oog gehad voor de betekenis 

van de doop in tijden van aanvechting. Teellinck schrijft: 

‘Wees daarom niet versaagd, hoezeer u ook de vuistsla-

gen van satan voelt. Hij die het water van de doop gaf, 

gaf ook de belofte, dat Hij wil wassen en reinigen in Zijn 

bloed. Laat ons de Heere deze belofte voorhouden. Dan 

zullen wij welgetroost zijn, en goede moed hebben’.

Er is geen scheiding tussen de plaats van de doop in het 

geestelijk leven én in de opvoeding. In Deut. 6 : 6 en 7 

zegt Mozes zo tre$end: ‘Deze woorden zullen heden in 

uw hart zijn, én gij zult ze uw kinderen inscherpen’. Op-

voeding begint dus bij het eigen hart. Wat zijn jongeren 

op zoek naar echtheid. Leven de ouders met de Heere of 

zonder de Heere? ‘Zij zullen in uw hart zijn, en gij zult ze 

uw kinderen inscherpen…’ De woorden van God moeten 

ingescherpt worden; ingegrift als met een gloeiende 

naald.

Deut. 6 : 7 zegt verder: ‘Bij het opstaan’, aan het begin 

van de dag. Zonder iets uit Gods Woord gaan ze niet 

naar school. ‘Op de weg’, als je loopt,  in de auto zit met 

de kinderen. Wat is spreken belangrijk. Vertel ze over de 

Hij die het water van de doop 

gaf, gaf ook de belofte, dat Hij wil 

wassen en reinigen in Zijn bloed. 

Laat ons de Heere deze belofte 

voorhouden. 
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straf die wij verdiend hebben, en over wedergeboorte, 

het verzoenend bloed van Christus, de noodzaak van een 

waar geloof, en dat ze met een gedoopt voorhoofd niet 

op goddeloze plaatsen kunnen komen. 

‘Als ge in uw huis zit’. Hoe belangrijk om als gezin bij el-

kaar te zijn. Zijn wij als gezindte niet heel hard bezig met 

de trend mee te gaan van werken en verdienen ten koste 

van het gezin? 

‘Als gij nederligt’, bij het naar bed gaan, om ook dan 

met hen te spreken vanuit Gods Woord. Laat er ook één 

maaltijd per dag zijn, waar meer aandacht aan de Bijbel-

lezing bestemd wordt. Geef kinderen een leesbeurt en 

stel vragen over wat gelezen werd. Laat er aan tafel ook 

gezongen worden. 

Het is vol ontroerende ernst, wat er staat in vers 20: ‘Wan-

neer uw zoon u zal vragen: wat zijn dat voor getuigenis-

sen en inzettingen die de Heere bevolen heeft?’ O, dan 

in waarheid te mogen zeggen wat er staat in vers 21: ‘Wij 

waren dienstknechten van Farao. Maar de Heere heeft 

ons door een sterke hand uit Egypte uitgeleid’.

Uw kinderen inscherpen. Voelen we hoe onmogelijk het 

is, van onze kant en van de kant van het kind? We zijn 

daartoe zo totaal ongeschikt. Wat een wonder dat de 

Heere Zélf zegt: ‘Dit is het verbond dat Ik na die dagen 

met het huis Israëls maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal 

Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart 

schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij 

tot een volk zijn.’ Het gebed zij: Zo doe Hij ook aan mij en 

mijn kinderen.

Ds. N. den Ouden,  Nieuw-Lekkerland

 

In deze rubriek willen wij als landelijk bestuur van de 

Hersteld Hervormde Vrouwenbond een woord van 

bemoediging doorgeven aan de leden van onze vrou-

wenverenigingen. In het bijzonder denken we dan aan 

onze zieke en bejaarde leden, maar ook aan hen die 

leven met zorg, verdriet en eenzaamheid.

De dauw

We willen stilstaan bij een paar woorden uit Hosea 14 : 6  

‘Ik zal Israël zijn als de dauw…’

Wat een prachtige tekst zo aan het einde van het boek 

Hosea. In het begin van dit hoofdstuk roept de Heere het 

volk Israël nogmaals op tot bekering van hun zondige 

levenswandel. In vers 6 betuigt de Heere opnieuw Zijn 

liefde tot Zijn volk. Dan volgt die wondermooie tekst:   ‘Ik 

zal Israël zijn als de dauw,  hij zal bloeien als de lelie; en hij 

zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon’. 

De Heere neemt ons mee naar buiten en toont ons Zijn 

schepping. Het is vroeg in de morgen. Een lichte nevel 

bedekt het land. Dan, als de zon in al haar luister boven 

de kim verschijnt, lost de nevel op. Maar… de dauw blijft 

achter op heel de schepping! Het is of de adem van God 

over gras, kruid en bomen is gegaan…! Dauwdruppeltjes 

bedekken de !jnste grassprietjes, de teerste bloemen en 

de grootste bladeren. Niets is vergeten! De dauw wekt 

nieuw leven. Zij onderhoudt dit ook, zodat de planten en 

bomen tot  groei, bloei en vruchtdragen kunnen komen. 

Zeker in het warme Israël is de dauw van levensbelang. 

Door de hitte van de dag verbruikt de plant veel vocht. 

Zonder water verschrompelt zij. Maar door de over-

vloedige dauw leeft zij weer helemaal op. Eer de zon op 

haar heetst is, hebben de haarvaatjes van de plant het 

kostbare levensvocht tot zich genomen.  

Wat is dit een prachtig beeld van het leven van de 

genade van Gods volk. God zorgt iedere dag voor Zijn 

kinderen in de juiste maat! 

Nu zegt de Heere in deze  tekst dat  HIJZELF voor Israël 

zal zijn als de dauw. Dat Hij de Schepper en Schenker 

van de dauw is, is al heel groot en wonderlijk!  Maar het 

wonder wordt nog groter dat HIJ de dauw is! Hij, de grote 

IK BEN!  HIJ is de Weg, de Waarheid en het Leven. Maar, 

HIJ zal ook zijn als de dauw! Voor Israël en voor heel Zijn 

De dauw wekt nieuw leven. 

Zij onderhoudt dit ook, zodat 

de planten en bomen tot  

groei, bloei en vruchtdragen 

kunnen komen. 

Vrouwenbond
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verloste Kerk!  Onze Heere Jezus Christus bedauwt Zijn 

kinderen door Zijn Woord en Geest, opdat zij bloeien als 

de lelie en vruchtdragen.  Ja, in Zijn Woord liggen alle 

schatten en gaven opgesloten, die Christus voor Zijn 

kerk heeft verdiend door Zijn o$er aan het kruis.  Wat is 

het rijk, dat de Heere Zich zó aan ons openbaart in Zijn 

Woord. 

 

Als we ziek zijn of als we ouder worden, kunnen we 

woorden soms slecht onthouden. Maar voorbeelden 

uit het dagelijkse leven blijven ons beter bij. Denkt u 

daarom nog maar eens aan deze tekst als u naar buiten 

kijkt en de dauwdruppeltjes ziet hangen. De Heere wil 

er ook voor u zijn als de dauw. Hij wil ook bij u zijn in alle 

moeite, zorgen en verdriet. Zoals de dauw de plantjes 

voedt, zo wil de Heere ook u Zijn hulp en genade geven. 

De dauw is toereikend voor één dag, evenals het manna 

in de woestijn.  

Zo wil de Heere u per dag geven wat u nodig heeft …! 

Hij wil er wél om gevraagd worden. 

Soms, wanneer een zonnestraal op de dauwdruppel valt, 

kan zij het zonlicht in een wondere schoonheid weer-

kaatsen. Wij hopen dat zó ons leven iets van de liefde 

van Christus mag weerspiegelen. We besluiten met de  

bekende en geliefde psalm 133 : 2

Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, 

Als d’ olie, die, van Arons hoofd gedropen, 

Zijn baard en klederzoom doortrekt; 

Z’ is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, 

Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit, 

En op zijn bergen nedervloeit.

E.C. Meuleman-de Jong

Uit de plaatselijke verenigingen

Jubileum vrouwenvereniging ‘Sola Gratia’ te Sint 

Maartensdijk

Op 21 oktober 2009 vindt de jubileumavond plaats 

van de Hersteld Hervormde vrouwenvereniging ‘Sola 

Gratia’ te Sint Maartensdijk. Deze vereniging werd een 

halve eeuw geleden opgericht met als doel ‘naar Gods 

opdracht het Woord te onderzoeken en te werken voor 

kerk, school en zending’. Ds. J. Joppe  leest een gedeelte 

uit Romeinen 16 en houdt een meditatie  over Tryféna en 

Tryfosa, vrouwen die in den Heere arbeiden. De secreta-

resse blikt in vogelvlucht terug op de afgelopen 50 jaar. 

Bijzondere aandacht krijgt mevr. M. Koopman-Hoek, 

vanwege haar 50-jarig lidmaatschap. Vervolgens vertelt 

evangelist H. Bor uit Gent iets over zijn werk in Gent. 

Daarna sluit hij de avond af met gebed.

Soli Deo Gloria!

P. Joppe-de Waard

Uit de regio’s

Verslag  regiobijeenkomst regio Noord-Veluwe op 

29 oktober

Op deze regiobijeenkomst houdt ds. R. van de Kamp uit 

Barneveld een lezing over het onderwerp: ‘Heeft 209 nog 

iets te zeggen voor 2009?’

In het referaat staat de predikant stil bij de volgende ver-

gelijking: de kerk in het jaar 209 en de kerk in het jaar 

2009. In Nederland gaan steeds minder mensen naar de 

kerk en de kerk verdwijnt in onze tijd steeds meer naar de 

rand van de samenleving. Geloven is privéterrein gewor-

den. In 209 is er ook veel tegenstand, maar toch groeit de 

kerk. Kunnen wij daar nog wat van leren?

Mededelingen 
 
Neemt u ook eens een kijkje op onze website!  

www.hersteldhervormdevrouwenbond.nl 

Ons  Paasdeclamatorium met als thema: ‘Zie het 

Lam Gods’  kunt u downloaden op onze website. 

Wilt u liever een gedrukt exemplaar met een 

mooie omslag? Ook dat kan. Deze kunt u bestel-

len bij: mevr. Meuleman. De prijs is slechts €  1,00 

per stuk (excl. verzendkosten).
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Vrouwenbond

Agenda

23 maart  

Regioavond Zuid-Oost 

Verenigingsgebouw Nieuwaal 

Spreker: ds. K. ten Klooster

                                       

25 maart  

Regioavond Zuid-West 

Verenigingsgebouw:  ‘Eben-Haëzer’ in Ouddorp 

Spreker:  ds. J.W. van Estrik  

 

17 april  

Regiomiddag Noord 

Moriakerk in Urk  

Spreker: ds. J. den Boer

 

20 april  

Regioavond  Midden/Oost 

HHG in Elst (Utr.) 

Spreker: ds. C.J.P. van der Bas 

 

20 april 

Regioavond Noord-Veluwe                                             

‘Het Kerkerf’ in Elspeet 

Spreker: ds. P.C. Hoek

27 april   

Huishoudelijke vergadering  

Bethelkerk in Lunteren 

Spreker: ds. K.J.  Kaptein 

19 mei  

Regioavond West 

Gebouw ‘De Staring’ in Waddinxveen 

Spreker: ds. D. Zoet  

 

7 oktober  

Tweede bondsdag HHV 

Het gesproken Woord is de

basis van de kerk. Dat was ook 

het oogmerk van de Reformatie: 

terug naar de Schrift.

 

Ds. Van de Kamp belicht een aantal kernvlakken, zoals: het 

maatschappelijk leven, huwelijk en gezin, de zorg voor de 

naaste, de economie, cultuur en onderwijs. Vanuit deze 

kernvlakken trekt hij lijnen vanuit 209 naar 2009, met als 

conclusie dat we toen en nu in een Gode vijandige wereld 

leven. 

Maar als ons leven Christus is, dan wordt ons sterven ge-

win. Is dat ons uitzicht? Na het beantwoorden van de vra-

gen zingen we  psalm 90 : 9 en sluit ds. Van de Kamp de 

vergadering met gebed.

J. Beeke-Groenendijk | secretaresse

Verslag regiomiddag Noord  op 14 november 2009

De presidente, mevr. H. Mekenkamp, heet allen hartelijk 

welkom, in het bijzonder ds. D. Heemskerk.

Na het lezen van Hand. 17 : 1-14 houdt ds. Heemskerk 

een referaat, met als thema: ‘Het belang van het onder-

zoek van Gods Woord’:

de wording van het Woord
� �

de eigenschappen van het Woord
� �

de omgang met het Woord
� �

Elk schepsel heeft een ingeschapen kennis. Niemand is 

daarom ooit te verontschuldigen. Er kwam het geschre-

ven Woord. Gods Woord is geïnspireerd. Het gesproken 

Woord is de basis van de kerk. Dat was ook het oogmerk 

van de Reformatie: terug naar de Schrift. Het Woord is 

betrouwbaar en heeft gezag. Woordverkondiging is pro-

clamatie. Alzo spreekt de Heere. 

Het Woord geldt niet voor een bepaalde tijd. Het Woord 

is niet alleen norm, maatstaf, maar is ook volkomen. De 

Heilige Schrift biedt geen ruimte voor allerlei meningen. 

De volle raad Gods dient verkondigd te worden met de 

eis van geloof en bekering.

Ds. Heemskerk beantwoordt de vragen en besluit de 

middag met dankgebed.  

mw. R.M. Heldoorn-Heldoorn | secretaresse
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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 

In
fo

rm
a
ti

e

�����������	
�������

���������������������

����

���������

��������

�

�

�

�

�

����������	
�

����������	��
�����������������

	����������
�������� ���������

�!�������"�#����	������
��

��	�
���$���%���#�����&��#������

'�����
����������������!!����#�
�

�����#�����#�����������$���$��#��

���
����
������������&��#�����

�#���$��
��"���������$�������!!���$��

 �������$��
����
�������!�����#"

���!!���$������
������������	�����


��#�	��������

�

���������	���!�����

�������������(�(�����

����

�������������

���������	
��

����������	
��

����������	��
������������������

	����������
�������� ����������

�!�������"�#����	������
���

��	�
���$���%���#�����&��#�������

'�����
����������������!!����#�
��

�����#�����#�����������$���$��#���

��
������������&��#������

�#���$��
��"���������$�������!!���$���

 �������$��
����
�������!�����#"�

���!!���$������
������������	������


��#�	���������

����������
��������

����������������)�)��

	
���

a d v e r t e n t i e

Bijbelstudieboekje: ‘Geworden uit een vrouw’ 

voor het verenigingsjaar 2010-2011

Onderstaande predikanten werken mee aan het boekje:

Ds. D. Heemskerk   Genemuiden inleiding 

Ds. H. Ju$er                    Arnemuiden     Eva

Ds. R. van de Kamp        Barneveld               Sara

Ds. K.J. Kaptein              Lunteren             Rebekka

Ds. N.P.J. Kleiberg         Veenendaal           Lea

Ds. K. ten Klooster          Sprang-Capelle    Thamar

Ds. J.A. Kloosterman       Ridderkerk             Rachab

Ds. K. Klopstra                Elst  (Utr.)               Ruth

Ds. H. Lassche  Ouddorp             Bathséba

Ds. J. Koppelaar     Abbenbroek     Maria

Ds. P. Korteweg      Oud-Beijerland   Wie is Mijn  

     moeder...?                                 

Het boekje verschijnt D.V. voorjaar 2010.   

U kunt het boekje nu reeds bestellen bij 

a.rijken-ubak@solcon.nl

Kopij voor het volgende blad 

en voor de website kunt u voor 22 maart  

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


