
Jaarverslag 2020 Hervormde Vrouwenbond 

 

Dit jaarverslag is een terugblik van de activiteiten en werkzaamheden die er zijn geweest vanuit de 

Hervormde Vrouwenbond. Wie had aan het begin van het jaar 2020 kunnen bedenken dat een Covid-

19 virus ons land zou bereiken en het hele maatschappelijke leven zou ontregelen? Het is een heel 

ander jaar geworden dan we hadden gedacht. 

 

Themabijeenkomsten 

In het voorjaar stonden verschillende themabijeenkomsten en vrouwendagen gepland. Tot begin 

maart konden de bijeenkomsten nog doorgaan. We kijken hier met dankbaarheid op terug. Het 

thema voor deze ontmoetingen was ‘Genoeg is genoeg’, dat viel onder het jaarthema ‘Hou(d)vast’.  

In de 1e lezing dachten we na over ‘Gods vaderlijke zorg is genoeg’ n.a.v. Matth. 6:28-34 en 1 Tim. 

6:6-10. Welke schat jagen we na? Alleen in Christus zijn we pas echt rijk en hebben we alles. De 2e 

lezing was praktisch van aard en had als thema ‘Leven van genoeg’. We hebben het goed in 

Nederland, maar hoe gaan we om met wat we hebben ontvangen? Willen we hier ook van uitdelen? 

Er ontstonden mooie gesprekken. 

 

Vrouwendagen 

Het bovengenoemde thema stond ook op de vrouwendagen centraal. Gelukkig konden er nog twee 

dagen doorgaan, te weten in Genemuiden en Uddel. Veel vrouwen hebben nog mogen genieten van 

de inhoudsvolle lezingen, de onderlinge ontmoeting en gezelligheid tijdens de pauzes en de 

workshops. We beseffen in het licht van de tijd hoe bevoorrecht we zijn dat deze ontmoetingen 

mochten plaatsvinden. 

 

Algemene ledenvergadering 

Helaas kon de geplande ledenvergadering niet doorgaan op dinsdag 19 mei. De leden kregen 

gelegenheid om digitaal te reageren op de notulen, het jaarverslag en financiële verslagen. De 

bestuursleden Jantine Kats-van Voorden, Corine de Jong en Anita Maas-Lugthart waren aftredend en 

zijn herkozen, omdat er geen tegenkandidaat is ingediend.  

Elsbeth ten Brinke-de Rijke is toegetreden tot het bestuur en Erika ten Hove-van den Brink is 

tussentijds afgetreden. Gerda Berkhoff-Prins heeft, met het oog op haar afscheid in 2021, het 2e 

voorzitterschap alvast aan Monica Molendijk-van Bemmel overgedragen.  

Het nieuwe jaarthema voor het seizoen 2020/2021 wordt ‘Wees wijs’. 

• Bijbelstudie: Prediker 

• Bondsdag: Wees wijs! 

• Themabijeenkomsten/Vrouwendagen: Geniet ervan?! 

• Themanummer: De vergankelijkheid van het leven 

 

Bondsdag 

Op 24 september werd de jaarlijkse bondsdag uitgezonden vanuit Kasteel de Schaffelaar in Barneveld 

Het thema van deze bijeenkomst was ‘Wees wijs!’.  Uitgangspunt voor de lezingen was Prediker 

12:13, ‘…Vrees God, en houd u aan Zijn geboden,…. Ds. J.C. Schuurman hield een lezing over het 

eerste gedeelte van deze tekst. Het vrezen van God duidt op een hechte relatie met God. Dit 

kenmerkt zich door enerzijds ontzag en eerbied voor Gods geboden en anderzijds vertrouwen en 

liefhebben van Hem. Dat is echte wijsheid. Ds. L. de Wit stond stil bij het tweede gedeelte. Hebben 

wij de wet van God lief? In Christus mogen we de wet in vrijheid beleven. Hoe meer liefde tot Zijn 

geboden, hoe afhankelijker ons leven zal zijn van Gods genade. Mevr. N.J. van Dooijeweert-van der 

Slikke deelde enkele ervaringen uit haar persoonlijk leven hoe de Heere werkte en nabij was. Aan het 



einde van de bondsdag zongen we met elkaar vanuit het hele land ons bondslied ‘Gebed om 

wijsheid’.  

Het was jammer dat we elkaar niet fysiek konden ontmoeten, maar de dankbaarheid overheerst. We 

hoorden dat vele vrouwen en mannen vanuit hun huizen of verenigingsgebouwen met ons 

verbonden waren. Verwonderd zijn we over de vele reacties die we mochten ontvangen. De Heere 

heeft de uitzending gezegend. God alle eer! 

 

Bijbelstudie 

In het voorjaar 2020 ronden we de laatste bijbelstudies uit de Timotheüs brieven af, geschreven door 

ds. A.C. de Kruijf. In september maakten we een begin met de nieuwe bijbelstudies vanuit de 

Prediker. De bijbelstudie zijn geschreven door ds. H.I. Methorst. Helaas heeft niet elke kring het 

verenigingsseizoen kunnen afsluiten en opstarten vanwege de uitbraak van het coronavirus. We 

waren blij te horen dat bestuursleden zochten naar creatieve mogelijkheden om contact met haar 

leden te houden, om toch met elkaar bijbelstudie te kunnen doen. Ook werd er gebruik gemaakt van 

elkaars initiatieven als we denken aan de uitzendingen van de Paas-, Hemelvaart/Pinkster- en 

Kerstliturgie. We danken de bestuursleden voor hun betrokkenheid, inzet en creativiteit. We wensen 

hen Gods zegen toe bij hun taak voor de vereniging. 

 

Besturenbijeenkomst 

Op 26 november was er een digitale ontmoeting met bestuursleden uit het hele land. Ds. H.I. 

Methorst behandelde bijbelstudie 9, ‘Over een levende hond en een dode leeuw’. Na de pauze 

praatte Gertruud de Koeijer de bestuursleden bij over de aanstaande veranderingen. Het afgelopen 

jaar heeft het landelijk bestuur zich bezonnen op haar toekomstvisie. Heel wat uren dachten we 

hierover na. Zo ontstond ons nieuwe beleidsplan: ‘Toerusting voor élke vrouw’. We hebben besloten 

om onze missie te verbreden. Naast kringleden willen we ook niet kringleden bereiken met ons 

magazine en onze activiteiten. We ontvingen vele reacties en vragen. Dit getuigt van grote 

betrokkenheid van de bestuursleden. We danken hen hier hartelijk voor. 

 

VOOR ELKAAR vakantieweken 

Het afgelopen jaar gingen alle commissies enthousiast van start om de weken voor de vele gasten 

weer tot een groot succes te maken. Zo werden de locaties geboekt, informatie voor de vakantiegids 

verzameld, werden er vrijwilligers gezocht en meldden deze zich aan. 

Juist in 2020 zouden er diverse jubilea zijn; de commissie voor lichamelijk gehandicapten zou haar 

45-jarig jubileum, de commissie voor verstandelijk gehandicapten haar 35-jarig jubileum en de 

commissie voor alleengaanden haar 40-jarig bestaan vieren. Hier zou ook tijdens de vakantieweken 

aandacht aan besteed worden met gasten en vrijwilligers. 

Toen werd plotseling alles anders, omdat het coronavirus Nederland in zijn greep kreeg. Eerst 

werden er een aantal weken afgeblazen, maar gaandeweg 2020 moesten alle vakantieweken worden 

geannuleerd. Dit deed iedereen enorm veel pijn. 

Maar ook in deze verdrietige gebeurtenissen konden we steeds weer bij de Heere schuilen. Hij 

regeert vanaf Zijn troon. Zijn macht is groot en Zijn trouw zal nooit vergaan. 

In dat vertrouwen blijven we uitzien naar nieuwe ontmoetingen tussen vrijwilligers en gasten! 

 

De Hervormde Vrouw 

In 2020 zijn er elf nummers verschenen van De Hervormde Vrouw, met daarin diverse artikelen, 

interviews en columns, naast de vaste rubrieken. Ds. A.C. de Kruijf schreef tot en met maart de 

bijbelstudies over ‘1 en 2 Timotheüs’. Het aprilnummer was een themanummer met als onderwerp 

‘Kostbaar en kwetsbaar’ over vrouw en seksualiteit. In mei begon ds. H.I. Methorst met de nieuwe 



bijbelstudies over het Bijbelboek Prediker. De bijbelstudies waren eveneens gekoppeld aan ons 

jaarthema ‘Wees wijs’. Het is ons verlangen dat we dit alles mochten doen tot eer van Zijn grote 

Naam en tot zegen en verdieping van onze lezers. 

 

Communicatie 

De live ‘communicatie’ heeft dit jaar een beetje stil gelegen. Maar toch zijn er zeker wel momenten 

geweest waarin we met u/jullie gecommuniceerd hebben! We denken aan de  nieuwsbrieven die zijn 

verschenen. Ook via de berichten op Facebook / Instagram hebben we geprobeerd contact te leggen. 

We hopen in het komende jaar weer op ‘echt’ contact met u/jullie. 

 

Overige zaken 

• De Hervormde Vrouwenbond telde op 1 januari 2020 8414 abonnees op het magazine De 

Hervormde Vrouw. De meeste lezers zijn lid van een van de 240 verenigingen en kringen. 

Daarnaast zijn er ook abonnees die geen lid zijn van een vereniging. Helaas hebben een aantal 

verenigingen om verschillende redenen het besluit genomen om hun lidmaatschap op te zeggen. 

Het betreft de verenigingen: ‘Bidt en Werkt’ uit Stedum, ‘Hadassa’ uit Werkendam, ‘Bid en Werk’ 

uit Hierden, ‘Dorp’ uit Putten en ‘Misjna’ uit Gouda 

• In 2019 is er een start gemaakt met de bouw van een portal om de persoonsgegevens van gasten 

en vrijwilligers van de VOOR ELKAAR vakantieweken veilig op te kunnen slaan en te kunnen 

bewaren. Dit werd  in 2020 verder ontwikkeld en aangepast naar onze wensen. 

• Leden van het landelijk bestuur maken deel uit van de commissies VOOR ELKAAR vakantieweken, 

de redactiecommissie, de communicatiecommissie, de regelingscommissie voor de bondsdag en 

de commissie vrouwendagen. Ook bezochten zij (digitaal) jaarvergaderingen en bondsdagen van 

andere bonden, voerden overleg met andere bonden binnen het  ‘Zevenbondenberaad’, de 

Werkgroep Educatief Beraad (WEB) en de Verdiepingsconferentie. 

• De vergadering van het Comité Vrouwenbonden met de Tweede Kamerfracties van SGP en CU is 

dit jaar niet doorgegaan. Ook andere bijeenkomsten van het Platform Zorg voor Leven en het 

Platform Waarden en Normen konden helaas niet bezocht worden. Namens het Comité zijn er 

verschillende brieven verstuurd. Op 24 maart is er een brief verstuurd naar Zijne Majesteit 

Koning Willem-Alexander en een brief naar de leden van het Kabinet met een woord van 

meeleven en bemoediging. Begin oktober is er opnieuw een brief verstuurd naar de leden van 

het Kabinet. Hierin werd gevraagd om het genomen besluit in zake het beleid richting de kerken 

op een zorgvuldige manier te heroverwegen. 

• De Hervormde Vrouwenbond, de Hervormde Mannenbond en de Hervormde 

Zondagscholenbond maken deel uit van de Stichting Hervormd Bondsbureau. Zij zijn samen 

verantwoordelijk voor het bondsbureau waar de administratie van de bonden verzorgd wordt. 

Aan het begin van het jaar heeft de Zondagscholenbond aangegeven dat zij uit dit 

Stichtingsbestuur willen treden. Dit vertrek betekent voor de twee overige bonden een te grote 

financiële last voor het bondsbureau. Dit heeft tot gevolg dat de stichting opgeheven zal worden. 

De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Het streven is om rond 31 december 2021 deze 

opheffing gerealiseerd te hebben. 

 

Tenslotte 

Terugblikkend op het jaar 2020 lijkt het alsof het coronavirus alles in zijn macht heeft. De 

maatschappij is vervuld van angst en gedreven om met elkaar het virus er onder te krijgen. De kerken 

zijn grotendeels leeg, de samenzang wordt bijna niet meer gehoord. In vele families bracht het virus 

verdriet vanwege het verlies van een geliefde of vanwege de naweeën van het ziek zijn. Moeders 



hadden hun handen vol om alle ballen in de lucht te houden toen kinderen thuis onderwijs kregen. 

Velen zijn hard getroffen op zakelijk terrein of hebben te kampen met eenzaamheid. 

Hoe staan wij erin? Laten we alles gelaten over ons heenkomen of komen we in opstand en negeren 

we de regels? Laten we stil worden en roepen tot God om Zijn hulp en nabijheid. 

Ook de Prediker had te maken met grote levensvragen, met de rafels van het leven. Hij wijst ons op 

de God die overal boven staat. Een levend geloof klemt zich aan Hem vast.  

‘...Toch weet ik dat het goed zal gaan met hen die God vrezen, die voor Zijn aangezicht vrezen.’ 

Prediker 8:12 

 

Anita Maas-Lugthart 

secretaris 

 

 

  


