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Van de redactie

Voor alle data geldt: Deo Volente.

In deze bijdrage kunt u lezen over onze eerste Toerus-
tingsdag voor bestuursleden. Een dag met aandacht 
voor de praktische kant van het vrouwenverenigings-
werk. Opnieuw kwamen er dames uit het hele land naar 
Lunteren. We hadden geen idee hoe zo’n dag zou ver-
lopen en u waarschijnlijk ook niet! We zijn dankbaar dat 
het een mooie dag geworden is met verschillende �jne 
ontmoetingen rondom het Woord van God.

In de rubriek ‘Uit de verenigingen’ vindt u een interview 
met het oudste lid van een vrouwenvereniging. Mis-

Toerustingsdag
Bethelkerk in 
Lunteren

Toerustingsdag 2011:

Na de meditatie aandacht voor de praktische kant van het 

vrouwenverenigingswerk

schien een idee om de volgende keer iets te plaatsen 
met een jongste lid…?

Zo naderen we weer langzamerhand het voorjaar met 
zijn tere groen en prachtige bloesem. Dat een ieder van 
ons, in geestelijk opzicht, dat leven en die groei en bloei 
moge kennen!  
We denken aan Psalm 92:

‘De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal 
wassen als een cederboom op Libanon. 
Die in het huis des HEEREN geplant zijn, dien zal gegeven 
worden te groeien in de voorhoven onzes Gods’.
 

A. Rijken-Ubak

Verslag van de Toerustingsdag van de HHV 

gehouden op 11 november 2010 in de Bethelkerk

te Lunteren.

Het is de eerste keer dat het landelijk bestuur van de 
Hersteld Hervormde Vrouwenbond een Toerustingsdag 
organiseert, en de opkomst is verheugend.
Veel bestuursleden van de aangesloten verenigingen 
hebben de weg naar Lunteren gevonden en vullen de 
zaal van de Bethelkerk. 

Na een kopje ko"e is het tijd om te beginnen met het 
programma. De presidente, mw. N. Schalkoort-Zijderveld, 

HERSTELD HERVORMDE VROUWENBOND
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opent deze dag met een hartelijk welkom voor alle 
aanwezige dames. We zingen psalm 25 de verzen 2 en 
6. Daarna gaat zij ons voor in gebed. De schriftlezing 
is Psalm 119 de verzen 105-112.  Voorin de zaal staat 
een scherm waarop straks de PowerPointpresentatie te 
zien zal zijn, maar op dit scherm staan ook de te zingen 
psalmverzen. De 2e presidente, mw. A. Rijken-Ubak heeft 
de tekst voor haar meditatie genomen uit Psalm 119 vers 
105: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht 
voor mijn pad’.

Zij zegt onder andere:
‘Ik heb deze tekst gekozen omdat in het logo van de Vrou-

wenbond een opengeslagen Bijbel ligt. Middenin het hart 

zien we de Bijbel liggen. 

Dit geeft de centrale plaats aan van de Bijbel op onze ver-

enigingen.

Het Woord van God dient onderzocht te worden 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 samenle-

ving tot opbouw van Gods Koninkrijk.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn 

pad. 

Voor David, de dichter van Psalm 119, is Gods Woord te 

allen tijde en onder alle omstandigheden een lamp voor zijn 

voet en een licht voor zijn pad. 

Ook nu hij zich in gevaar bevindt, twijfelt hij niet aan deze 

waarheid.

Die lamp, dat licht beschijnt hem bij elke stap die hij zet op 

zijn pad.

Dat is ook zo met Gods volk. Ook voor hen is Gods Woord 

een licht en een lamp. Zij laten zich door dat heilige en vei-

lige licht leiden. 

Een lamp voor onze voet en een licht voor ons pad op alle 

leeftijden (voor kinderen, jonge mensen en ouderen) en voor 

alle levensomstandigheden.

Dat het Woord dan zo van geslacht tot geslacht doorgege-

ven mag worden in onze gezinnen en op onze verenigingen. 

Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden 

zullen geenszins voorbijgaan. 

Dat ook wij dan, als vrouwen in onze gezinnen en als be-

stuursleden, van harte mogen instemmen met de woorden 

van de dichter van Psalm 119 vers 105:

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn 

pad.’

We zingen van dezelfde psalm 119 de verzen 53 en 67.
Vervolgens is het eerste gedeelte van de PowerPointpre-
sentatie aan de beurt.
Omdat het landelijk bestuur heeft gemerkt dat er bij de 
verenigingen, en dan met name bij de besturen, verschil-
lende vragen leven t.a.v. de praktische en organisatori-
sche kant van het verenigingswerk, leek het ons goed 
om een bijeenkomst te organiseren waarop deze zaken 
aan de orde komen en we met elkaar van gedachten 
kunnen wisselen.
De besturen hebben in de achterliggende tijd de gele-
genheid gehad om vragen in te leveren voor deze dag. 
Deze vragen worden vandaag tijdens de presentatie zo-
veel mogelijk beantwoord.  
Er komen ook ideeën naar voren voor eventuele sprekers 
op een verenigingsavond. We besluiten om daarvoor een 
lijst aan te leggen, zodat meer besturen hier gebruik van 
kunnen maken. Namen van sprekers kunt u doorgeven 
aan de secretaresse van de HHV. 

Halverwege de presentatie is er tijd voor de lunchpauze. 
In de pauze (en bij binnenkomst) is er op het scherm een 
presentatie te zien van foto’s die gemaakt zijn bij verschil-
lende bijeenkomsten van de HHV. Na de pauze leest mw. 
Rijken-Ubak Psalm 65 en gaat ons voor in gebed. Daarna 

De Hersteld Hervormde 

Vrouwenbond wil vanuit de liefde 

van haar hart de boodschap van 

het Evangelie uitdragen in kerk 

en samenleving tot opbouw van 

Gods Koninkrijk.
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komt het tweede deel van de PowerPoint, gevolgd door 
het beantwoorden van vragen uit de zaal. We luisteren 
tot slot naar het gedicht ‘Gods Woord bewaren’ van Chris-
tien de Priester, gelezen door mw. K. Leenheer-Van Gent.
Mw. Rijken-Ubak bedankt alle aanwezigen voor hun 
komst en hun inbreng. We zingen Psalm 89 de verzen 7 
en 8, waarna mw. Rijken deze dag afsluit met dankgebed.
Alle verenigingen ontvangen een samenvatting van de 
PowerPointpresentatie. 

C.B. Hovestad-Sto$er

Vrouwenbond

Van de bestuurstafel

De dagen worden weer langer. De lente komt.
Eerst is er de biddag voor gewas en arbeid. Biddag is bid-
den en vragen om de zegen van de Heere over alles wat 
wij doen.
Dan volgen Goede Vrijdag en Pasen. Het thema van het 
Paasdeclamatorium is: ‘In Zijn verlatenheid ligt onze ge-
borgenheid’. Een groot wonder dat de Heere Jezus deze 
weg wilde gaan voor zondaren zoals wij.
In voorbereiding is het nieuwe Bijbelstudieboekje. Het 
gaat over de zendingsreizen van Paulus. Dit boekje wordt 
geschreven door verschillende predikanten uit de Her-
steld Hervormde Kerk. Het is de bedoeling dat het dit 
voorjaar verschijnt en het is bestemd voor het seizoen 
2011-2012. 
De tweede huishoudelijke vergadering is op dinsdag 5 
april 2011 in Lunteren.
Ds. A. Kos hoopt een inleiding te houden over Paulus en 
Barnabas. Daarna volgt een bespreking van deze inlei-
ding.
In het najaar zullen twee Toerustingsdagen worden ge-
houden. De data zijn 15 en 24 november. Verdere infor-
matie vindt u in de volgende uitgave.

N. Schalkoort-Zijderveld
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VOOR ONZE ZIEKEN

Een schuilplaats

‘… bij U schuil ik’  Psalm 143 : 9 
 
In deze Psalm komen we David tegen in een periode 
waarin hij op de vlucht is. 
Zijn vijanden zitten hem op de hielen. Zijn zorgen en 
problemen zijn zó groot dat geen mens hem kan helpen. 
Alles lijkt verloren. Waar moet hij heen? 
Dan lezen we een gebed: ‘Red mij, HEERE, van mijn vijan-
den; bij U schuil ik’. 
David zoekt zijn toevlucht bij de Heere. Zoals een kind 
bij plotseling gevaar vlucht naar zijn vader of moeder, zo 
zoekt hij hulp bij de Heere. O, hoe vaak heeft de Heere 
hem al  uitgeholpen? Ja, Hij heeft hem tot nu toe steeds 
bijgestaan. Hem gered uit de hand van zijn vijanden en 
de macht van satan. 
David is de man naar Gods hart. Hij heeft de Heere lief. 
Maar wat wordt zijn leven bestreden! 
Telkens weer moet hij een schuilplaats zoeken om aan 
de macht van zijn vijanden te ontkomen. De spelonk 
van Adullam in het gebergte van Judea is zo’n tijdelijke 
schuilplaats. Veel mensen die vervolgd en verdrukt wor-
den, zoeken daar bij David bescherming. Ook zijn fami-
lieleden. Hij wordt hen tot een hoofd. Daarin lijkt hij op 
Christus. 
Van David lezen we ook dat hij in grote nood zich sterkt 
in de Heere zijn God! 

Dat betekent dat hij in het gebed al zijn zorgen aan de 
Heere voorlegt en bij Hem schuilt. 
Ja, welzalig is hij of zij die al zijn of haar kracht en hulp 
alleen van Hem verwacht. 
De Heere geeft op het gebed soms wonderlijke uitred-
dingen. 
Geldt ‘Bij U schuil ik’ ook voor u en mij? Is er door het 
geloof bij u ook die levende band aan de Heere? Neemt 
u ook in tijden van verdriet, moeite en zorg uw toevlucht 
tot Hem?  
Zingt u het, misschien wel met een brok in uw keel, de 
dichter na: ‘Gij zijt mij, Heer’, ter schuilplaats in gevaren; 
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren; G’ om-
ringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, Met blij gezang, dat 
mijn verlossing meldt’. 
Wij mogen dag en nacht met onze nood in het gebed 
bij de Heere aankloppen. Wie leert buigen voor de ge-
kruisigde en opgestane Heiland vindt Hem als dé Helper 
Die al onze lichamelijke en geestelijke nood op Zich wil 
nemen. 
Bij Hem mogen we schuilen achter het o$er van Zijn 
bloed. 
‘Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die 
zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot 
den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burcht; mijn 
God, op Welken ik vertrouw.’ 
Waar kunnen we nog veiliger zijn dan bij de Heere?  
Nergens immers.

E.C. Meuleman- de Jong
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‘Die in de schuilplaats des 

Allerhoogsten is gezeten, die zal 

vernachten in de schaduw des 

Almachtigen. 

Uit de verenigingen

Vrouwenvereniging ’TRYFENA’ uit Lunteren

Onderstaand een vraaggesprek met het oudste lid van 
onze vereniging: de 96-jarige mw. H van Hunnik-Bakke-
nes.

Hoe is de vereniging ontstaan?

In 1958 was ds. Boer predikant in Lunteren. Mijn man was 
toen ouderling en ds. Boer vond dat er maar eens een 
vrouwenvereniging opgericht moest worden. Mijn man 

was het daar helemaal mee eens en zei: ‘Het eerste lid is 
er al’ en dat was ik.

Maar u kon niet als eenling een vereniging beginnen?

Nee, maar ik heb om me heen dames gevraagd en na 
korte tijd zijn we met zo’n tien leden  begonnen. We kwa-
men één keer in de twee weken bij elkaar in de consisto-
riekamer van de kerk. Ieder bracht haar eigen kopje mee 
en een van de dames zorgde voor een kan met ko"e.

U werd waarschijnlijk meteen als bestuurslid gekozen?
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Vrouwenbond

Nee, er was de eerste jaren geen o"cieel bestuur. We 
vulden de avonden met gezellig praten en met handwer-
ken zoals breien en borduren. Deze handwerken werden 
later verkocht op de jaarlijkse verkoopdag ten bate van 
de kerk.

Werd er een bijdrage in de onkosten gevraagd van de leden?

Iedere verenigingsavond betaalden we een kwartje 
per persoon. Maar elke keer zat er ook een cent bij. We 
vroegen ons dus steeds af: ‘Waar komt toch die cent van-
daan? Tot het moment dat een zeker lid meerdere avon-
den afwezig was en de cent dan steeds ontbrak.

In welk jaar is de huidige vereniging ‘TRYFENA’ opgericht?

Sinds 1971 is het een o"ciële vereniging geworden met 
een volledig bestuur, waar ik als secretaresse een taak 
had. Ik heb dit ongeveer twintig jaar mogen doen. Ook 
zijn we toen hoofdstukken uit de Bijbel gaan bespreken 
wat tegenwoordig Bijbelstudie heet.

Was er toen ook al een landelijk hoofdbestuur?

Ja, wij hebben als vereniging ons daar bij aangesloten en 
gingen dan ook naar de landelijke Bondsdag. Ook gingen 
we als bestuur in de zomer een dagje uit. Dat was heel 
wat in die tijd.

Dus, even rekenen, u bent al meer dan 50 jaar lid?

Ja, ik dank de HEERE dat Hij mij de kracht gegeven heeft 
om zoveel jaren dit werk met blijdschap te mogen doen. 
Ik ben nu te oud geworden om de verenigingsavonden 
nog te bezoeken, maar toch voel ik me nog heel sterk 
betrokken met ‘TRYFENA’. Met bijzondere avonden zoals 
bijv. met de Kerstviering luister ik dan ook altijd mee via 
de kerktelefoon.

Heeft u tot slot nog iets te zeggen voor de vereniging?

Ik wens de vereniging met haar leden nog goede en ge-
zegende jaren toe. Dat er nog goede Bijbelbesprekingen 
mogen zijn voor de vereniging in zijn geheel maar bo-
venal voor een ieder persoonlijk.

E. van Grootheest-Donkelaar 
en A. Maassen-Heij

Uit de regio’s

Verslag regioavond Zuid-Oost in Zuilichem op 

23 november 2010 

De presidente, mw. A. Rijken-Ubak, heet allen hartelijk 
welkom op deze zesde regioavond. In het bijzonder mw. 
drs. A.M. van Houdt van de stichting Eleos. We zingen 
Psalm 115 vers 7. Mw. Rijken gaat voor in gebed en leest 
Markus 10 de verzen 13-16. Daarna houdt ze een medi-
tatie over het gelezene. Vervolgens krijgt mw. Van Houdt 
het woord met een referaat over ADHD en PDD-NOS. Met 
behulp van een PowerPoint legt ze uit wat ADHD bete-
kent en wat de symptomen zijn. Ook PDD-NOS komt aan 
de beurt. Dat is moeilijker uit te leggen, maar toch kun-
nen veel mensen hier ook iets van herkennen. We zingen 
Psalm 105 de verzen 5 en 6.
Dan wordt er pauze gehouden en kunnen er schriftelijke 
vragen worden ingediend. Hier wordt veelvuldig gebruik 
van gemaakt. Ook zijn er boekjes te koop: ‘Sociaal onhan-
dig’, dit boekje gaat over PPD-NOS en volwassenen.
Na de pauze worden de vragen beantwoord.

Mw. G. Duijzer-Kuijntjes leest een toepasselijk gedicht 
voor met als titel: ‘Weest in geen ding bezorgd’. Tot slot 
zingen we Psalm 119 de verzen 5 en 67, waarna de presi-
dente ons voorgaat in dankgebed.
Na a*oop is er nog gelegenheid om de nieuwe kerk te 
bezichtigen.

J. Kuijntjes-Van Wijnen, secretaresse 

Mededelingen

Vanaf begin april kunt u ons Paasdeclamatorium: ‘In 

Zijn verlatenheid ligt onze geborgenheid’ downloa-

den van onze website.

Gedrukte exemplaren, met een gekleurde omslag, 

zijn voor slechts € 1,- per stuk (exclusief verzendkos-

ten) te bestellen bij: kmeuleman@solcon.nl
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Adviseur  Mw. W.C. Franken-Van Daatselaar
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 Tel. (033) 286 51 85  |  j.w.franken@hotmail.com
Adviseur  Mw. M.L. Slot-Boot
 J.F. Kennedylaan 126  |  3931 XM Woudenberg
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 Vrouwenbond (HHV) te Middelharnis
 
 www.hersteldhervormdevrouwenbond.nl
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Ons derde Bijbelstudieboekje voor 
het verenigingsjaar 2011-2012: ‘Van 
een vervolger een verkondiger’ gaat 
over de zendingsreizen van de apostel 
Paulus.
Onderstaande predikanten uit de Her-
steld Hervormde Kerk verlenen hun medewerking:

Ds. R. J. Oomen  ‘Een uitverkoren vat’
                                               Paulus in Arabië
Ds. A. Kos Paulus en Barnabas 
 afgezonderd en op reis
Ds. W. M. van der Linden Paulus’ prediking 
 en de vrucht daarvan
Ds. A. P. Muilwijk Tot Derbe en terug
Ds. R. W. Mulder ‘Kom over...’
Ds. J. C. den Ouden Paulus in Filippi
Ds. N. den Ouden Op de Areopagus
Ds. P. den Ouden Oproer in Éfeze
Ds. W. Pieters Naar Jeruzalem
Ds. Joh. Post Voor koningen en  stadhouders
Ds. M. van Reenen Vanuit de gevangenis

Het boekje verschijnt dit voorjaar en kost € 5,25 
(exclusief verzendkosten). U kunt het boekje  bestellen 
bij: a.rijken-ubak@solcon.nl

Kopij voor het volgende blad en voor de website kunt u 
voor 28 maart 2011 e-mailen naar: 
a.rijken-ubak@solcon.nl

24 maart

Regioavond Zuid-West in Ouddorp
Spreker: mw. drs. B.A. van Rossum-Smelt 
van de stichting Eleos 
Onderwerp: Depressie

 
29 maart 

Regioavond Zuid-Oost in Veen  
Spreker: ds. C.M. Visser
Onderwerp: Het nieuwe Bijbelstudieboekje 

5 april 

Huishoudelijke vergadering in Lunteren 
Spreker: ds. A. Kos 
Onderwerp: Paulus en Barnabas 
afgezonderd en op reis

12 april 

Regioavond Midden-Oost in Elst (Ut.)
Spreker: ds. C. Gielen
Onderwerp: De moslimwereld en wij

16 april 

Regiomiddag Noord in Wouterswoude
Spreker: ds. P. den Ouden

 

19 april

Regioavond Veluwe-Noord in Elspeet
Spreker: ds. A.J. Britstra

18 mei

Regioavond West in Waddinxveen
Spreker: ds. J.A. Kloosterman 
Onderwerp: Bijbelstudieboekje ’Geworden uit 
een vrouw’

6 oktober

3e Bondsdag in Lunteren

15 november

Toerustingsdag voor alle leden

24 november

Toerustingsdag voor alle leden

Op alle bijeenkomsten verkopen wij mooie
fotokaarten! 
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