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Van de redactie

Voor alle data geldt: Deo Volente.

Wij vragen uw speciale aandacht voor ons Bijbelstudie-

boekje: ‘Geworden uit een vrouw’. In dit boekje kunt u 

lezen over vrouwen uit het geslachtsregister van de Hee-

re Jezus. We zien de vrijmacht Gods. Hij zoekt en zaligt 

een zondaar uit loutere genade, zonder enige verdienste 

van een mens. Heel veel verenigingen hebben dit boekje 

voor het nieuwe seizoen besteld. Mocht u dat nog niet 

gedaan hebben of komt u boekjes tekort: bijbestellen 

is nog steeds mogelijk. Het is ook een mooi boekje om 

iemand cadeau te geven. Voor de prijs hoeft u het zeker 

niet te laten. Het boekje kost nog minder dan een bos 

bloemen. Voor € 5,25 (en verzendkosten) krijgt u het 

thuisgestuurd!                                                                                         

Zo staat er weer een nieuw seizoen voor de deur. De 

meeste verenigingen zijn alweer begonnen. We hopen 

op goede bijeenkomsten! Dat het onderzoek van Gods 

Woord voor ons persoonlijk nog tot zegen zou mogen 

zijn.

A. Rijken-Ubak

 

Hersteld 
Hervormde 
Vrouwenbond

In deze bijdrage kunt u lezen hoe onze eerste 

huishoudelijke vergadering is verlopen. Ook is er onder 

andere een verslag van vrouwenvereniging ‘Martha’ 

uit Rijssen. De dames combineerden een reisje van de 

vereniging met een regiobijeenkomst. Misschien een idee 

voor andere vrouwenverenigingen?

Verslag huishoudelijke vergadering van de Hersteld 

Hervormde Vrouwenbond gehouden op dinsdag 27 

april 2010 in het Diaconaal Centrum van de Bethel-

kerk te Lunteren.

Deze eerste huishoudelijke vergadering beginnen we 

met het zingen van psalm 103 vers 1 en 3. In een goed 

gevulde zaal opent de presidente mw. N. Schalkoort-

Zijderveld om half elf de vergadering. 

In haar welkomstwoord benadrukt ze dat we allemaal 

de bewaring van de Heere nodig hebben. De wegen zijn 

druk en je wilt graag op tijd zijn. Het is een voorrecht 

om in alle rust en vrijheid bij elkaar te komen om de 

belangen van onze bond te bespreken en om toegerust 

te worden vanuit Gods Woord en om dat Woord te on-

derzoeken op de vrouwenvereniging. Zijn wij biddende 
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vrouwen? Ook ds. K.J. Kaptein uit Lunteren krijgt een 

hartelijk welkom. Hij zal een referaat houden over ‘Re-

bekka’, een van de vrouwen uit het Bijbelstudieboekje 

voor het komende seizoen.  Op 7 oktober hopen we onze 

Bondsdag te houden. Het thema voor die dag is ‘Doet dat 

tot Mijn gedachtenis’. Dr. W. van Vlastuin zal de Bijbelse 

visie op het Heilig Avondmaal behandelen en ds. C.M. 

Buijs wordt gevraagd de pastorale kant van het Heilig 

Avondmaal te belichten.  

Omdat er bij verenigingen veel vragen zijn over allerlei 

zaken aangaande structuur, opzet enz. van een vrouwen-

vereniging, wordt er op 11 november een toerustingsdag 

voor besturen van de aangesloten verenigingen georga-

niseerd. Voor deze beide dagen ontvangen de verenigin-

gen te zijner tijd een uitnodiging.

Ds. Kaptein leest Genesis 24: 1-10 en 50-67. Daarna 

vraagt hij de Heere om Zijn zegen over deze vergadering.

De notulen van de oprichtingsvergadering van 1 sep-

tember 2009 en het verslag van de werkzaamheden van 

de HHV vanaf het begin tot het einde van 2009 worden 

voorgelezen door de secretaresse, mw. C.B. Hovestad-

Sto"er. De penningmeesteresse, mw. E.M. Melaard-

Keijzer, leest het #nanciële verslag over dezelfde periode 

voor. Dit #nanciële verslag is tot stand gekomen met 

hulp van de heer Van Eck uit Middelharnis.  Hij zal ook in 

de toekomst als #nancieel adviseur mw. Melaard bijstaan. 

De dames J. Beeke-Groenendijk uit Epe en Z. Smelt-

Engels uit Stellendam worden benoemd tot leden van de 

kascontrolecommissie. Van de gelegenheid om vragen 

over de beide verslagen te stellen wordt door één lid 

gebruik gemaakt.

We zingen psalm 147 vers 6 en 10 en daarna krijgt ds. 

Kaptein de gelegenheid om zijn referaat te houden.

Rebekka dacht dat het haar verantwoordelijkheid was 

om de belofte van God voor Jakob waar te maken. 

Rebekka betekent verleidster. En toch zal zij een zoon 

baren die zijn naam van God zal krijgen: Israël, dat is: 

Vorst Gods! Rebekka, een vrouw die zo wonderlijk door 

de Heere geleid is in haar leven. Door het geloof heeft ze 

haar land en familie verlaten, om met  Abrahams knecht 

te gaan naar het land Kanaän. Er was liefde tussen Izak en 

Rebekka, maar bovenal godsvrucht. Izak ging samen met 

haar in gebed om de vervulling van de belofte. 

Rebekka verwacht een tweeling. De Heere zegt tegen 

haar: ‘Twee volken, twee bestemmingen. De meerdere 

zal de mindere dienen. Jakob heb Ik liefgehad en Ezau 

heb Ik gehaat’. Dan neemt Rebekka het heft in eigen han-

den. Ze verzint met Jakob een list. In haar ongeloof loopt 

ze God voor de voeten. Maar het gaat zoals ze samen 

bedacht hebben. Jakob moet vluchten en Rebekka heeft 

haar zoon waarschijnlijk in dit leven niet meer gezien. 

Ongeloof was haar grootste vijand, maar toch was Re-

bekka een vrouw die de Heere vreesde. Een godvrezende 

moeder met gebreken, maar ze werd zalig, door het ge-

loof alleen!

Na dit zeer leerzame en duidelijke referaat zingen we 

psalm 146 vers 1, 3 en 8. Tijdens dit zingen collecteren 

we voor de onkosten van deze dag. 

Mw. A. Rijken-Ubak heeft nog mededelingen, onder an-

dere over de inhoud van het nieuwe Bijbelstudieboekje 

voor het seizoen 2010/2011. Er ligt een lijst waarop de 

bestelling ingevuld kan worden.

Mw. J. Kuijntjes-van Wijnen uit Zuilichem is onze foto-

graaf en ook mw K. Leenheer-van Gent maakt nog foto’s. 

Daar danken we hen hartelijk voor! Enkele foto’s vindt 

u bij dit verslag en andere foto’s kunt u bekijken op 

onze site. Op deze site zijn allerlei zaken over de Vrou-

wenbond, maar ook over de regionale verbanden en 

de plaatselijke verenigingen te vinden. Het is zeker de 

moeite waard om een kijkje op www.hersteldhervormde-

vrouwenbond.nl te nemen!

Een godvrezende moeder met 

gebreken, maar ze werd zalig, 

door het geloof alleen!
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Ds. Kaptein sluit de morgenvergadering met gebed en 

vraagt een zegen voor de maaltijd.

In de pauze kunnen we genieten van de heerlijke soep,  

maar ook van de onderlinge ontmoeting met leden van 

andere verenigingen. Tevens is er gelegenheid om foto-

kaarten van de Vrouwenbond te kopen.

Na de pauze zingen we met elkaar psalm 123. Ds. Kap-

tein leest Psalm 146, dankt voor de maaltijd en vraagt 

een zegen voor het vervolg van de vergadering.

De aanwezige dames bespreken in groepjes van zes 

personen de vragen over Rebekka uit het Bijbelstudie-

boekje.

Daarna volgt de plenaire bespreking o.l.v. mw. Schalkoort 

en ds. Kaptein. Wat is het goed en leerzaam om zo samen 

bezig te zijn met Gods Woord. Om ook van elkaar te le-

ren, maar bovenal te onderzoeken wat de Heere zegt in 

Zijn Woord. 

Mw. Schalkoort bedankt tenslotte ds. Kaptein, de orga-

niste mw. Melaard, het kostersechtpaar en alle aanwe-

zigen voor hun komst naar Lunteren. We zingen psalm 

119 vers 17 en 18, waarna ds. Kaptein ons voorgaat in 

dankgebed. 

We mogen dankbaar terugzien op een goede en geze-

gende dag. 

   

C.B. Hovestad-Sto"er

Van de bestuurstafel 

Bloemen bloeien nog mooi. Fruit groeit aan de bomen. 

Nog even en dan wordt het geplukt. De dagen worden 

korter. De eerste bladeren vallen van de bomen. Het 

najaar leert dat wij vergankelijk zijn. Wij vallen af als een 

blad. Maar het Woord des Heeren bestaat in der eeuwig-

heid. Dat Woord mogen we met elkaar onderzoeken.

Het nieuwe seizoen gaat beginnen. Het Bijbelstudie-

boekje ‘Geworden uit een vrouw’ geeft een inleiding  

voor onze verenigingen. Als het goed is, hebben wij van 

te voren thuis de Bijbelstudie gelezen en de vragen  

beantwoord. Als we ons zo biddend mogen voor-

bereiden, zullen onder de zegen van de Heere, onze 

ochtenden of avonden niet onvruchtbaar zijn.

7 oktober is de Bondsdag. Het 

thema is: ‘Doet dat tot Mijn ge-

dachtenis’. De sprekers zijn ds. 

C. M. Buijs en dr. W. van Vlas-

tuin. Het wordt een dag van 

onderwijs vanuit het Woord. 

Het allerbelangrijkste in ons 

leven. Ook de ontmoeting met 

elkaar is heel belangrijk. Heel 

hartelijk uitgenodigd.

11 november is er een toerus-

tingsdag voor bestuursleden. 

Het gaat dan over leiding 

geven aan onze verenigingen. 

Wanneer u vragen hebt hier-

over, ontvangen wij die graag 

voor 24 oktober.

Wij wensen u allen een geze-

gend vergaderseizoen toe! 

N. Schalkoort-Zijderveld

Vrouwenbond
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Alles is ten dele. Alles is 

aangetast door de zonde. 

Maar de Heere is volmaakt en 

Zijn wet wijst ons onze zonden 

aan en veroordeelt ons… 

VOOR ONZE ZIEKEN

De doorn en de distel…

Een bekend spreekwoord luidt: Het leven is vol doornen 

en distels. Doornstruiken en distels groeien vaak op 

arme, ruwe grond. Wanneer u een distel in uw tuin te-

genkomt, trekt u hem er zo snel mogelijk met wortel en 

al uit, anders komt uw hele tuin er onder. 

 

In de Bijbel komen we de doorn en de distel direct na de 

zondeval  ook tegen. God spreekt tot het eerste mensen-

paar:  ‘… zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt en met 

smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook 

zal het u doornen en distelen voortbrengen.’ 

Vanaf die tijd zucht de hele schepping onder de vloek 

van de zonde. De hele natuur met mens, plant en dier is 

als in barensnood en ziet uit naar de dag van de verlos-

sing.  

In alles in dit leven zit een doorn.  

Het is net als met die prachtige bos rozen die u kreeg. 

Zo mooi… Maar toen u ze in een vaas zette, kreeg u een 

lelijke prik van een doorn. U had hem niet gezien, maar 

hij was er wel! 

Zo is het met alles in ons natuurlijke en geestelijke leven.  

Alles is ten dele. Alles is aangetast door de zonde. 

Maar de Heere is volmaakt en Zijn wet wijst ons onze 

zonden aan en veroordeelt ons… 

 

We gaan naar de rechtszaal van Pilatus. Daar zien we de 

Heere Jezus staan. De Zoon van God. 

Hij heeft de wet van God in alles volbracht en nu is Hij 

door Pilatus veroordeeld en wordt Hij door de soldaten 

bespot en geslagen. Wat zetten zij (ook u en ik) Hem op 

Zijn hoofd? Een doornenkroon! 

De doornen dringen diep in Zijn hoofd. Terwijl Zijn bloed 

vloeit uit al Zijn wonden, neemt Hij onze straf en vervloe-

king op Zich. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood 

zou moeten sterven… Gelooft u dat? 

 

In 2 Korinthe 12 spreekt Paulus over een scherpe doorn 

in zijn vlees, namelijk een engel des satans, die hem met 

vuisten sloeg, opdat hij zich niet zou verhe"en. 

Wat bedoelde Paulus met die doorn? Ziekte, verzoeking, 

bestrijding, vernedering,  droefheid of tegenslag? We 

weten het niet. 

Driemaal heeft Paulus gebeden of de Heere hem van die 

doorn wilde verlossen. Maar de Heere deed het niet! Pau-

lus moest leren dat Gods genade voor hem genoeg was. 

Deze beproeving en loutering had Paulus nodig om het 

vruchtbaarst te zijn voor de Heere. 

Wat een levensles! 

Wanneer u ziek bent of als u zich eenzaam en verlaten 

voelt en Gods wegen niet begrijpt, zoek dan uw hulp en 

troost bij de Heere alleen, want Hij heeft beloofd: ‘Mijn 

kracht wordt in zwakheid volbracht’.

 

E.C. Meuleman-de Jong
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Vrouwenbond

Uit de verenigingen
Combinatie uitje en regiomiddag van vrouwenver-

eniging ‘Martha’ uit Rijssen

Op 17 april hebben we als vrouwenvereniging ons ver-

enigingsuitje. We combineren dat met de regiomiddag 

op Urk.

Om kwart voor 9 verzamelen we ons bij de Westerkerk 

voor een korte opening van deze dag. Even memorerend 

hoe we altíjd op reis zijn, en waarheen ons reisdoel is. 

Ook zingen we met psalm 119 vers 10 dat ‘Uw geboden 

op reis ons niet zouden ontbreken’. We vragen om een 

gezegende dag en goede gesprekken.

Daarna vertrekken we richting Urk.  

Bij aankomst drinken we gezamenlijk ko+e en vervol-

gens nemen we deel aan de zgn. ‘Ginkiestocht’. Een 

wandelroute door de smalle steegjes van Urk onder be-

geleiding van een gids. Deze gids (een dame van 84 jaar) 

laat ons op een geanimeerde wijze de mooiste plaatsjes 

zien. We komen langs de vuurtoren en  langs het indruk-

wekkende vissersmonument. De vele namen die we hier 

lezen, getuigen van veel gevaren, zorgen en verdriet.

                                   

Na een heel goede morgen gaan onze wegen naar ‘Mo-

ria’. We worden daar bijzonder hartelijk ontvangen en 

mogen daar onze lunch gebruiken. We krijgen van de 

vrouwenvereniging van Urk heerlijke soep, ko+e en thee.

’s Middags bezoeken we de regiobijeenkomst in de Mo-

riakerk. We luisteren naar ds. J.C. den Toom. Hij spreekt 

over: ‘De verhoring van het gebed’. Na a;oop van deze 

leerzame middag gaan we weer richting Rijssen. Daar 

sluiten we in het huis van de presidente de dag af met 

een gezamenlijke maaltijd.

Terugkijkend is het voor ons allen een goede ervaring 

geweest om een regiomiddag te combineren met een 

uitje. Het werkt van twee kanten. Ten eerste heb je op 

een ontspannende dag ook een inhoudelijk gedeelte. En 

er gaan meer mensen mee naar een regiomiddag.

Hopelijk hebben we op deze wijze andere verenigingen 

opgewekt om dit idee na te volgen!

H. Mekenkamp-Harskamp (presidente)

Uit de regio’s

Verslag regioavond Zuid-West (in Ouddorp) op 

25 maart 2010  

De presidente, mw. E. Melaard, heet alle bezoekers harte-

lijk welkom en in het bijzonder ds. J.W. van Estrik.

We beginnen de avond met het zingen van psalm 101 de 

verzen 2, 4 en 6.  

  

Ds. Van Estrik gaat ons voor in gebed en leest daarna 

Lukas 10:38-42. In zijn referaat, met als thema ‘Maria en 

Martha’, stelt de predikant de bezoekers de vraag: ‘Zijn 

wij een Maria of een Martha?’ In ons dagelijks leven zijn 

wij toch allemaal  Martha’s. Wij zijn overal druk mee: met 

het zorgen voor ons huishouden en met allerlei andere 

bezigheden. Maar wij kunnen ook stilgezet worden door 

ziekte of door een ongeluk. Ook ouderdom kan ons aan 

huis binden. Hebben wij er dan nog behoefte aan om 

een Maria te zijn? Als ons lichaam zoveel van ons vraagt 

‘Maar zoekt eerst het 

Koninkrijk Gods en Zijn 

gerechtigheid, en al deze 

dingen zullen u toegeworpen 

worden’.
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dat we er niet meer aan toekomen om Gods Woord te 

onderzoeken. Het is toch Martha die de Heere Jezus uit-

nodigt om binnen te komen met Zijn twaalf discipelen. 

Als gastvrouw moet zij er voor zorgen dat er van alles 

op tafel komt. Dan zegt Martha: ‘Heere trekt U het zich 

niet aan dat ik alleen moet dienen?’ Hierop antwoordt de 

Heere: ‘…Gij bekommert en ontrust u over vele dingen; 

maar één ding is nodig…’. Niet Maria maar Martha wordt 

hier terechtgewezen. ‘Maar zoekt eerst het Koninkrijk 

Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u 

toegeworpen worden’.

Wanneer we nog steeds op Martha gelijken, zij onze 

bede dat we mogen worden als Maria. Het éne nodige 

te hebben en al het andere te verachten. Hij is de enige 

Heere en Zaligmaker. 

Na het beantwoorden van de vragen en het zingen van 

psalm 73 de verzen 13 en 14 sluit ds. Van Estrik de avond 

met dankgebed.

 A. Slingerland-van Mullem (secretaresse)

Mededelingen 

Ons Bijbelstudieboekje: ‘Geworden uit een vrouw’ 

voor het verenigingsjaar 2010-2011 is geschreven 

door onderstaande predikanten (op alfabetische 

volgorde) uit de Hersteld Hervormde kerk. 

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          Rijssen Bathséba 

Ds. J. Koppelaar         Abbenbroek     Maria

Ds. P. Korteweg       Oud-Beijerland  Wie is Mijn 

  moeder...?

U kunt het boekje bestellen per e-mail  bij: 

a.rijken-ubak@solcon.nl

Telefonisch kan ook: 0418-561287

Kaartenverkoop

Op alle landelijke dagen en op alle regiobijeenkomsten 

verkopen wij mooie fotokaarten. De opbrengst is voor 

100% ten bate van onze Vrouwenbond. Ook gezien onze 

lage contributie: heel hartelijk aanbevolen!

Neemt u ook eens een kijkje  op onze website!  

www.hersteldhervormdevrouwenbond.nl 

Kopij voor het volgende blad en voor de website kunt u 

voor 18 oktober e-mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl 

Agenda

7 oktober

 Tweede Bondsdag HHV

 Bethelkerk in Lunteren

 Sprekers: dr. W. van Vlastuin en ds. C.M. Buijs

 Onderwerp: ‘Het Heilig Avondmaal’

21 oktober

 Najaarsvergadering Regio Noord in Nieuwleusen 

Spreker: ds. W. van Vlastuin

 Onderwerp: ‘Wet en Evangelie’ 

11 november

 Toerustingsdag (alleen bestemd voor bestuursle-

den)

 Bethelkerk in Lunteren 

23 november 

 Najaarsvergadering Regio Zuid-Oost in Zuilichem

 Stichting ‘Eleos’ 

 Onderwerp: PDHD en PDD-NOS


