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Leer mij, o God van zaligheden,

Mijn leven in Uw dienst besteden

Van de redactie

Voor alle data geldt: Deo Volente. 

In deze bijdrage brengen wij u verslag uit van onze toe-

rustingsdagen in Ridderkerk en Elspeet. We zien terug 

op goede dagen, waarop we gewezen werden op de 

grote macht van de sociale media.

Tevens stellen we u de kandidaat-bestuursleden alvast 

voor. Dit met het oog op de bestuursverkiezing op onze 

eerstvolgende huishoudelijke vergadering.

Het voorjaar nadert weer en het verenigingsseizoen 

loopt langzaam ten einde. We wensen u nog goede bij-

eenkomsten toe. Dat het tiende vers van Psalm 143 bij 

voortduur onze bede mag zijn, ook en juist met betrek-

king tot het gebruik van de sociale media:

Leer mij, o God van zaligheden,

Mijn leven in Uw dienst besteden;

Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;

Uw goede Geest bestier’ mijn schreden,

En leid’ mij in een effen land.

A. Rijken-Ubak
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VERSLAG VAN DE TOERUSTINGSDAGEN VAN DE 

HHV GEHOUDEN OP DINSDAG 13 NOVEMBER 2012 

IN RIDDERKERK EN OP DINSDAG 20 NOVEMBER TE 

ELSPEET

De macht van de moderne media

Op 13 en 20 november 2012 zijn er bij elkaar ongeveer 

280 dames naar Ridderkerk en/of Elspeet gekomen voor 

de Toerustingsdagen van de Hersteld Hervormde Vrou-

wenbond. In Ridderkerk heeft mw. A. Rijken-Ubak de 

leiding en in Elspeet mw. N. Schalkoort-Zijderveld. 

Na een kort openingswoord leest de spreker voor de 

beide dagen, ds. R. van de Kamp, Efeze 2:1-10 en gaat 

ons voor in gebed. Hij begint zijn referaat over het onder-

werp ‘De macht van de moderne media’ met een treffend 

voorbeeld uit de praktijk die deze macht illustreert. Een 

leerling die zijn afgenomen mobieltje niet kan missen, 

vraagt aan zijn mentor: ‘Mag ik hem dan niet even vast-

houden… even maar?’ Verliefd op zijn contactdoosje. 

Hoe moeten we met de moderne media omgaan? Ook 

wij gaan er dagelijks mee om. Maar op welke manier ge-

bruiken we deze media! Een broodmes ervaart niemand 

als gevaarlijk, totdat het als wapen gebruikt wordt..! Aan 

het gebruik van de moderne media zitten een aantal ge-

varen. Dus niet de moderne media zelf de schuld geven, 

maar wat doen wij met: films (dvd’s),spelletjes, verkeerde 

informatie op internet en met de sociale media zoals 

Facebook en Twitter? De ontwikkelingen op het gebied 

van de moderne media gaan steeds sneller. Ds. Van de 

Kamp brengt de gevaren die ons bedreigen in een aantal 

categorieën onder. Hij noemt achtereenvolgens: concen-

tratieverlies, infobesitas, inname van de oorpoort en ver-

vaging van de grens tussen schijn en werkelijkheid. 

-  De vermindering van concentratie ontstaat wanneer 

wij ons niet meer echt verdiepen in, nadenken over en 

bezinnen op bepaalde onderwerpen. Nieuwe informa-

tie wordt dan ook niet meer overdacht en omgezet in 

kennis, die nodig is om te staan in dit leven.

 De moderne media zijn vluchtig. Er wordt zoveel aan-

geboden en wat moet je dan kiezen?

 Wat is betrouwbaar en niet strijdig met Gods Woord? 

Dit vraagt om doordenking! Komen we daar aan toe? 

Zien we het gevaar?

-  Infobesitas. Obesitas is zwaarlijvigheid. Het ontstaat 

door een combinatie van te veel eten en te weinig 

bewegen. Bij infobesitas communiceert en ontvangt 

iemand zoveel informatie, dat hij of zij het niet meer 

kan verwerken. Toch wil men niets missen. Door het 

gebruik van een laptop, IPad of smartphone kunnen 

we overal en altijd online. De gevolgen van infobesitas 

kunnen zijn: slaapproblemen en burn-out.

-  Over de bedreiging van de oorpoort lezen we in het 

boek van John Bunyan ‘De Heilige Oorlog’, waar het 

gaat over de strijd om de stad Mensenziel. Diábolus, de 

satan, neemt de stad in door een aanval op de oog- en 

oorpoort. In Romeinen schrijft Paulus dat het geloof is 

door het gehoor! Het Woord horen en gehoorzamen. 

Het gesproken woord wordt steeds vaker verdrongen 

door het beeld.

-  De grens tussen werkelijkheid en schijn wordt steeds 

vager. Wij hebben onze eigen identiteit of persoon-

lijkheid. Ook voor de Heere! Door de moderne media 

kan ik een andere identiteit (dus: ziel) aannemen. Op 

internet kan Second Life worden gespeeld met daarin 

een vermenging van de werkelijkheid en de schijn-

wereld. De moderne media hebben een belevingscul-

tuur gebracht, waarin beelden en schijnwerkelijkhe-

den de sensitiviteit voor het verstaan van het woord 

verminderen en de werkelijkheid van het leven wordt 

gedevalueerd.

Ridderkerk
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Vrouwenbond

Tijdens de middagbijeenkomsten wordt het onderwerp 

in groepjes besproken, waarna er een levendige plenaire 

bespreking volgt. Na het zingen van de verzen 8 en 9 

van Het gebed des Heeren worden deze leerzame dagen 

door ds. Van de Kamp met dankgebed besloten.

C.B. Hovestad-Stoffer

Van de bestuurstafel
De agenda van de vergaderingen van het landelijk be-

stuur van de HHV is altijd boordevol met bespreekpun-

ten. Een belangrijk punt dat ieder jaar terug komt is de 

huishoudelijke vergadering.

Dit jaar hopen we deze te houden op 18 april in Lunte-

ren. Op deze dag legt het bestuur verantwoording af 

naar de leden van de Bond over het door haar gevoerde 

beleid. Gelijktijdig richten we onze blik ook naar de 

toekomst, want op deze vergadering zal er ook een be-

stuurswisseling plaatsvinden. 

Mw. E.C. Meuleman-de Jong is aftredend en stelt zich, 

gezien haar leeftijd, niet herkiesbaar.

We mogen twee nieuwe kandidaten aan u voorstellen: 

mw. G. de Jager-van de Pol en mw. P. Joppe-de Waard.

Aftredend is onze penningmeesteresse mw. E.M. Me-

laard-Keijzer. De financiën van onze Bond zijn bij haar in 

heel goede handen. Het landelijk bestuur is dankbaar 

en blij dat zij zich herkiesbaar stelt. Volgens de statuten 

moet er een dubbeltal gevormd worden. Als tegenkandi-

daat wil mw. J. Kieviet-de Visser fungeren.

We hopen dat de Heere ons allen de nodige wijsheid 

en bekwaamheid wil geven, zodat het werk van de HHV 

onder Gods zegen verder mag gaan.

N. Schalkoort-Zijderveld

 Dit alles heeft grote gevolgen. De zonden nemen toe. 

Maar de zonden maken scheiding tussen de Heere 

en onze ziel, zodat we steeds verder bij Hem vandaan 

drijven en ons hart verharden. Ook de verblinding voor 

de zonden neemt steeds meer toe. Is het ons tot nood 

en schuld, ook ten aanzien van onze jongeren?

 Met deze opsomming van de gevaren en de tekening 

van de tijd waarin we leven wil ds. Van de Kamp ons 

toch niet naar huis laten gaan. Hoe moeten wij er mee 

omgaan? Door mediaopvoeding? Het is goed om re-

gels te stellen. Dat hebben we allemaal nodig. Maar leg 

wel het waarom daarvan uit. Als voorbeeld voor een 

goede regel noemt hij de zondag. Laat het een echte 

rustdag zijn. Ook van de moderne media! 

 Maar wat is vooral belangrijk?

-  Gewetensvorming! Ons geweten kan alleen maar goed 

worden gevormd door het ontdekkende en overtui-

gende werk van de Heilige Geest. Dan gaat zonde 

zonde worden. Daar ligt de bescherming! Als wij weten 

wat zonde is voor eigen hart en leven, dan gaat het 

door het hart snijden als Gods geboden worden over-

treden. Dan wordt de zonde bitter.

 Wat hebben we verder nodig? 

-  Begrip voor de sociale leefwereld van onze jongeren 

waarin de moderne media zo’n belangrijke rol spelen. 

Sturen we hen ook bij? Daar kan niemand buiten?

-  Contact is voor iedereen belangrijk. Niets gaat er bo-

ven een echte vriend van vlees en bloed. Daar kunnen 

virtuele vrienden niet tegen op! Jongeren zoeken vol-

wassen ouderen, met wie zij zich kunnen identificeren. 

De predikant besluit zijn referaat met Efeze 2. Wat is 

nodig voor mensen, die dood zijn door de misdaden en 

de zonden? Distantie? Regels? Mediaopvoeding? Dat 

ook, ‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, door Zijn 

grote liefde waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen 

we dood waren door de misdaden, heeft ons levend 

gemaakt met Christus’. Die liefde kan het hardste en het 

meest verslaafde hart verbreken. Straalt u die liefde ook 

uit? Daar kan geen Facebook enzovoort tegenop!

Elspeet
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Bestuursverkiezing

“
Mijn naam is E.M. Melaard-Keijzer, 56 jaar oud, opge-

groeid in Stellendam en sinds mijn huwelijk in 1985 

woon ik in Middelharnis. Samen hebben wij drie 

zonen gekregen, waarvan er inmid-

dels een is getrouwd. Daarnaast ben 

ik presidente van de avondkring van 

vrouwenvereniging ‘Matthanja’ te 

Middelharnis / Sommelsdijk, en presi-

dente van het regiobestuur in de regio 

Zuid-West. Vanaf de oprichting van de 

HHV in 2009 mag ik met veel vreugde 

in het landelijk bestuur de taak van 

penningmeesteresse vervullen.”

“
Ik ben mw. J. Kieviet-de Vis-

ser, 55 jaar oud, opgegroeid 

in Oostkapelle en woon 

sinds mijn huwelijk in Sommels-

dijk. In 1979 ben ik getrouwd 

en we mochten twee kinderen 

ontvangen. Inmiddels mogen wij 

ook genieten van een kleindoch-

ter. Sinds 2005 ben ik bestuurslid 

van de avondkring van vrouwen-

vereniging ‘Matthanja’ te Middelharnis / Sommelsdijk, eerst 

als algemeen adjunct en sinds 2012 als secretaresse.”

“
Ik ben mw. G. de Jager-van de Pol, geboren op 27 no-

vember 1972 in Ede. Na de basisschool en de MAVO 

heb ik in Veenendaal in de dames- en herenconfectie 

gewerkt en in Ede bij een baby- en kinderspeciaalzaak. 

Na ons huwelijk in 1994 zijn wij 

in Lekkerkerk gaan wonen. We 

mochten samen vijf kinderen, nu 

in de leeftijd van 5 tot 17 jaar, uit 

de hand van de Heere ontvangen. 

Ik ben sinds de oprichting lid van 

de vrouwenvereniging ‘Hadassa’ in 

Ouderkerk aan den IJssel en secre-

taresse van het regiobestuur in de 

classis West. Toen kwam de vraag 

van het landelijk bestuur of zij mij op een dubbeltal mocht 

plaatsen. Na deze roep voor Gods aangezicht neer te heb-

ben gelegd, mocht ik mij hieraan niet onttrekken.”

“
Geachte lezers, ik mag me 

aan u voorstellen, omdat ik 

op het dubbeltal sta voor de 

komende bestuursverkiezing. Ik 

ben in 1964 geboren in Middelhar-

nis en heb daar op de lagere en 

middelbare school gezeten. Na ‘De 

Driestar’ ben ik het onderwijs inge-

gaan. Toen onze oudste geboren 

is, ben ik fulltime huisvrouw gewor-

den. Wij woonden toen in Rouveen. 

In 2000 is mijn man predikant geworden in Sirjansland, 

waarna Sint-Maartensdijk volgde en nu wonen we in Wou-

denberg. Uit Gods hand ontvingen we negen kinderen van 

wie we er één aan Hem terug moesten geven. Zowel in Sir-

jansland als in Sint-Maartensdijk maakte ik deel uit van het 

bestuur van de vrouwenvereniging, als eerste en als tweede 

presidente.”                                                               P. Joppe-de Waard

Voor onze zieken 
‘Myosotis’

Wie in een oud poëziealbum bladert vindt er vast en 

zeker versjes die eindigen met: ‘Vergeet mij niet’. Tussen 

al die rijmpjes staan soms heel waardevolle wensen van 

ouders, grootouders, meesters en juffen. De bladzijden 

zijn meestal rijk versierd met plaatjes. Dan zie je ineens 

in een hoekje nog een krabbeltje met: ‘Vergeet mij niet!’ 

Een kind is al bang om vergeten te worden..!

In Kampen staat een verpleeghuis met de naam ‘Myo-

sotis’. Een vreemde naam denkt u. Toch zit er een diepe 

betekenis achter. Myosotis is het Latijnse woord voor ‘ver-

geet mij niet’. Wie achter de deuren van het gebouw kijkt, 

begrijpt de naam. Maar wie er moet verblijven beleeft 

de werkelijkheid! Uitgeschakeld. Weg van huis en haard. 

Voor altijd…? Wie denkt er nog aan mij?

‘Kom je gauw weer eens?’ Herkennen we deze vraag? 

Ook de niet-uitgesproken vraag die u soms leest in de 

ogen?‘ O, vergeet mij toch niet nu ik hier hulpbehoevend 

en alleen ben. Vergeet mij vooral niet nu ik alles niet 

meer zo goed kan volgen en mijn levenshuis langzaam 

wordt afgebroken. Lieve mensen om mij heen, bedenk 

toch dat ik juist nu, in deze levensfase, uw aandacht, ge-

bed en liefde zo hard nodig heb!’

Op verschillende plekken in de vrije natuur vinden we 

het vergeet-mij-nietje. De Myosotis. Ze zijn er in allerlei 

variaties. Ze groeien aan de slootkant, in het moeras, in 

het bos en in de bermen. Vaak staan ze op schaduwrijke 

plekken en vallen de kleine blauwe bloempjes nauwelijks 

op, of worden ze overwoekerd door grovere vegetatie. 
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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-Stoffer
 Schoolweg 74 | 3921 CG Elst
 Tel. (0318) 47 19 27 | cbhovestadstoffer@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 | ellymelaard@hotmail.com
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@filternet.nl
Adviseur  Mw. W.C. Franken-van Daatselaar
 J.F. Kennedylaan 132 | 3931 XM Woudenberg
 Tel. (033) 286 51 85 | j.w.franken@hotmail.com
Adviseur  Mw. M.L. Slot-Boot
 J.F. Kennedylaan 126 | 3931 XM Woudenberg
 Tel. (033) 286 44 86 | j.r.slot@kpnmail.nl
Bankrekeningnummer  ING 568 08 99 t.n.v. Hersteld Hervormde 
 Vrouwenbond (HHV) te Middelharnis
 
 www.hersteldhervormdevrouwenbond.nlIn
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26 februari

Regioavond Zuid-Oost in ’s-Grevelduin en Vrijhoeve 
Capelle
Spreker: ds. W.M. van der Linden
Onderwerp: Het nieuwe Bijbelstudieboekje

21 maart

Regioavond Zuid-West in Ouddorp
Spreker: RMU
Onderwerp: De plaats van de economie in een  
christelijk gezin

4 april

Regioavond Noord in Hollandscheveld
Spreker: ds. J.C. den Toom

11 april

Regioavond Midden-Oost in Opheusden
Spreker: ds. R. van de Kamp
Onderwerp: Zijn getuige zijn, ten koste van alles?!

16 april

Regioavond Noord-Veluwe in Elspeet
Spreker: ds. H.J. van Marle
Onderwerp: ‘Wat betekent het leven uit de opstanding 
van Christus?’

18 april

4e huishoudelijke vergadering in Lunteren
15 mei

Regioavond West in Waddinxveen
Spreker: ds. K. ten Klooster
Onderwerp: Het Bijbelstudieboekje van Abraham

3 oktober

5e Bondsdag in Lunteren

Kopij voor het volgende blad en voor de website kunt u 
voor 18 maart 2013 e-mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl A
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Toch is de Myosotis er. God heeft ze geschapen en Hij 

onderhoudt ze met Zijn regen en dauw. Hij geeft dit 

bloempje een eigen plek.

Zo is het ook met de zieken en hulpbehoevenden in onze 

gemeente en in de samenleving om ons heen. Hebben 

wij oog voor hen? Staan wij voor hen klaar?

De HEERE vergeet Zijn kinderen niet! Lees maar in Jesaja 

44:21b: ‘Israël, gij zult van Mij niet vergeten worden.’ De 

God, Die u geschapen heeft wil ook uw Helper en Ver-

losser zijn. Hij onderhoudt het vergeet-mij-nietje en zou 

Hij dan Zijn kinderen vergeten? ‘Kan ook een vrouw haar 

zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over den zoon 

haars buiks? Ofschoon dezen vergaten, zo zal Ik toch u niet 

vergeten. Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; 

uw muren zijn steeds vóór Mij’ (Jes.49:15 en 16). De Heere 

vergeet de Zijnen nooit! De dichter van Psalm 9:18 zingt:

Nooddruftigen vergeet God niet,

Noch laat hen eind’loos in ’t verdriet; 

t Ellendig volk mag op Hem wachten;

Hij zal hun hoop niet steeds verachten.

E.C. Meuleman-de Jong

Uit de regio’s 
Verslag regiobijeenkomst van vrouwenverenigingen 

in de classis Noord-Veluwe gehouden op 1 november 

2012 in Elspeet

Mw. A.C. van Ark - van de Steeg (presidente) heet een 

ieder hartelijk welkom. Na het zingen van Psalm 98 de 

verzen 1 en 4 gaat ds. Joh. Post voor in gebed. Het on-

derwerp van deze morgen is ‘Onderweg naar het nieuwe 

Jeruzalem’.

Noodzaak om wakker te zijn

Zijn we wakker? Weten we waar naartoe we op weg zijn? 

Zijn we onderweg naar het nieuwe Jeruzalem? Zijn we al 

onderweg? 

Vol verlangen

Als het goed is, zijn wij onderweg naar het nieuwe Je-

ruzalem. Zien we al reikhalzend uit naar die dag?We 

mogen dan weten dat alle dingen nieuw gemaakt zullen 

worden. Dan mogen we altijd bij Hem zijn. Dan mogen 

we thuis zijn.

Vrees

We kunnen vreugdevol uitzien naar die dag. Hoe vaak 

leeft de vraag niet in ons hart: Het is een blij vooruitzicht, 

maar zullen we daar wel komen? We moeten buiten blij-

ven als we de Heere niet persoonlijk kennen. Als we de 

Heere uit genade kennen, dan mag ons uitzicht zijn dat 

we binnen mogen komen. Verwachten wij een nieuwe 

hemel en aarde waarop gerechtigheid woont?

Ds. Post besluit de bijeenkomst met gebed.

J. Beeke-Groenendijk/secretaresse


