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Visie  

De tijd waarin we leven vraagt om toerusting vanuit de Bijbel, zodat vrouwen hun plaats in 

gezin, kerk en samenleving kunnen innemen. 

Missie 

Vrouw tot Vrouw wil vrouwen, zowel leden van kringen als niet-leden, toerusten vanuit de Bijbel, 

het Woord van God. We spelen hierbij in op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en de 

verschillende levensfasen en behoeften van de vrouwen binnen Gereformeerde 

Bondsgemeenten.  

 

Kernwaarden 

Vanuit onze visie en missie werken we vanuit de volgende kernwaarden: 

 
Bijbels 

De Bijbel is het richtsnoer voor ons handelen. Al onze uitingen en ontmoetingen worden 

daardoor gestempeld en sluiten aan bij het gereformeerd belijden. Ontwikkelingen in de 

maatschappij bekijken we vanuit Bijbels perspectief. Wat de Bijbel zegt, zal dan ook 

leidend zijn bij de vorming en toerusting van vrouwen om hun plaats als christen in deze 
wereld te vervullen en zo een voorbeeld voor hun omgeving te zijn.  

 

Verbindend 

De verbindende rol van Vrouw tot Vrouw heeft altijd centraal gestaan.  

We willen vrouwen verbinden aan het Woord van God en met elkaar, door hen samen 

te brengen op een kring of bijeenkomst waar de Bijbel centraal staat. Als Vrouwenbond 

verdiepen we ons in onze leden en doelgroepen. 

We zoeken kennis als we die zelf niet hebben, we delen kennis als anderen die niet 

hebben.  

Het zoeken van verbinding met andere christelijke organisaties is een belangrijk 

onderdeel van ons werk. We beseffen dat we elkaar nodig hebben en samen meer 

kunnen bereiken. 

 

Professioneel 

Wat we doen, doen we goed. We zorgen ervoor dat onze uitingen en bijeenkomsten een 
professionele en eigentijdse uitstraling hebben. Onze werkhouding is professioneel en dat 

betekent onder meer dat we kritisch kijken naar ons eigen functioneren, open staan voor 

feedback, blijven leren en verbeteren. In onze communicatie zijn we open, helder en 

zorgvuldig. Leden en samenwerkingspartners kunnen erop vertrouwen dat we afspraken 
nakomen. We zijn een financieel gezonde vereniging. 

 

Strategie 

De Vrouwenbond wil dé plaats zijn waar hervormde vrouwen toegerust kunnen worden.  
De middelen die we daarvoor inzetten, zijn het versterken van de ontmoeting van vrouwen 

binnen de kerkelijke gemeenten en op landelijk niveau. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

eigentijdse middelen.  

We richten ons hierbij op elke vrouw die een plaats heeft in hervormde gemeenten van 
gereformeerd belijden.  

We zijn een vereniging waarvan kringen lid zijn en we gaan werken aan een blijvende 

betrokkenheid van individuele vrouwen bij onze activiteiten. 
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Wat verstaan wij onder …. 

 

Hieronder lichten wij nog enkele woorden toe uit het voorgaande. 

 

Hoe kijken we naar ‘de tijd waarin we leven’? 

We leven in de tijd na Pinksteren tot de wederkomst. De Bijbel zegt het volgende over deze tijd: 

… mensen zijn liefhebbers van zichzelf, geldzuchtig, … ondankbaar, onheilig, … onverzoenlijk, … 

meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. (2 Timotheüs 3:1-5) 
Deze opsomming zien we voor ogen als we naar onze maatschappij kijken. Het individualisme 

en materialisme vieren hoogtij. De liefde verdwijnt en de samenleving verkilt. Het christendom 

heeft een plaats in de marge. Voor alles wat van God komt, lijkt geen plaats meer te zijn en 

moet zoveel mogelijk ontkend en uitgebannen worden.  
Daartegenover roept de Bijbel ons op om God te dienen door Hem te gehoorzamen, de 

onderlinge liefde te bewaren en de gemeenschap der heiligen te beoefenen. Alleen zo kunnen 

we leven totdat Hij terugkomt. 

 

Wat verstaan we onder ‘toerusting’? 

Toerusting doet denken aan bagage die nodig is om tot je doel te komen. Een christen heeft de 

geestelijke wapenrusting nodig om weerbaar te zijn in deze tijd, om staande te kunnen blijven 

tegen de listige verleiding van de duivel (Efeze 6:11). Een christen is op weg en reist naar de 
eeuwige bestemming. Op deze weg is het hebben van de juiste bagage van levensbelang. 

 

Waar denken we aan bij ‘nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij’? 

Onze maatschappij bruist van een diversiteit aan opvattingen. De overheid speelt hierop in door 
nieuwe plannen en wetten te ontwikkelen. Deze actualiteit houden we nauwlettend in de gaten 

en zal onze toerusting beïnvloeden. 

 

Wat bedoelen we met ‘verschillende levensfasen’? 

Levensfase betekent een levenstijdperk. Elk fase heeft zijn eigenheid, zijn eigen mooie en 

moeilijke dingen. De levensfasen kenmerken zich door verschillende verwachtingen en 

behoeften van zowel de vrouw als de maatschappij. Deze diversiteit vraagt om een brede kijk 
op onze activiteiten, zodat we aansluiten op elke levensfase van de vrouw. 

 

Wat verstaan we onder ‘gereformeerd belijden’? 

Wij geloven en belijden dat God ons goed heeft geschapen. Wij hebben ons echter opzettelijk 
van Hem afgekeerd, waardoor een onherstelbare breuk tussen God en ons is ontstaan. Uit liefde 

heeft God Zijn Zoon, Jezus Christus, in onze plaats gegeven. Door Zijn dood en opstanding is er 

verzoening en eeuwig leven gekomen. Wij ontvangen vergeving, vernieuwing en hoop op Gods 

toekomst door het geloof in Hem. Deze gaven van God komen tot uiting in ons leven van iedere 
dag. 

 

Deze belijdenis is gebaseerd op Gods Woord, de Bijbel, en is verwoord in de reformatorische 

belijdenisgeschriften: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de 
Dordtse Leerregels.  

 

 

Wat verstaan we onder ‘adviseren’? 

Bij adviseren denken we aan raad geven en bijstaan. We willen meedenken bij het organiseren 

van ontmoetingen van vrouwen binnen de gemeenten. We bieden hiervoor handreikingen aan. 

Om goed advies te kunnen geven, is het belangrijk om eerst te luisteren. 
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Koersuitspraken 

1. Vrouw tot Vrouw richt zich op kringen en op de individuele vrouw binnen Gereformeerde 

Bondsgemeenten. 
2. Vrouw tot Vrouw belegt bijeenkomsten en geeft een blad uit, waarbij de Bijbel en het 

gereformeerd belijden centraal staan. 

3. Vrouw tot Vrouw gaat zich meer richten op online toerusting. 

4. Vrouw tot Vrouw adviseert vrouwen in de plaatselijke kerkelijke gemeente en stimuleert de 

ontmoeting van vrouwen rond Gods Woord. 

5. Vrouw tot Vrouw stimuleert de ontmoeting van vrouwen wereldwijd, zodat we van elkaar leren 

en elkaar bemoedigen. 

 
 

 

 


