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Jaarverslag 2021 Hervormde Vrouwenbond/Vrouw tot Vrouw 

 

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

Hervormde Vrouwenbond. Het werd opnieuw een bewogen jaar, gelet op de maatschappelijke 

situatie en op onze eigen beleidswijzigingen.  

 

Nieuw beleidsplan 

In het jaar 2020 hebben we ons als landelijk bestuur gebogen over de toekomst van de 

vrouwenbond. Vele vergaderuren hebben we gesproken over onze missie en visie. We stelden onze 

kernwaarden vast: Bijbels, Verbindend en Professioneel. Onze missie is verbreed. We richten ons niet 

alleen meer op kringen en haar leden, maar  op élke vrouw. Om onze vernieuwde missie uit te 

kunnen dragen, hebben we een nieuwe huisstijl ontwikkeld met een nieuw logo. 

Themabijeenkomsten 

Het was al snel duidelijk dat fysieke themabijeenkomsten dit jaar niet haalbaar waren. Op 24 maart 

werd er een digitale themabijeenkomst verzorgd vanuit een hortensiakwekerij in Bleiswijk. Thema 

van deze morgen was ‘Genieten is genade’. De Schrift ging open bij Prediker 2:24- 25, 3:9-14, 

Filippenzen 4:4-7. Allereerst sprak ds. C.J. Barth uit Neerlangbroek over dit thema. Hij liet ons zien 

wat de Bijbel zegt over ‘wat genieten is’ en wat ‘het doel hiervan is’? Genieten begint bij God. 

Marieke den Butter uit Thailand gaf het thema een praktische invulling. Tot slot was er nog een 

tafelgesprek over het thema met beide sprekers. Ook schoven Anneke Poldervaart en Mieke 

Voorwinden aan. Marieke was online met ons verbonden.  Natuurlijk werd de bijeenkomst omlijst 

met muziek. 

 

Algemene ledenvergadering 

Helaas kon ook de geplande ledenvergadering op dinsdag 18 mei niet fysiek doorgaan. De leden 

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

De leden zijn voorafgaand aan de ledenvergadering op de hoogte gebracht van het nieuwe beleid dat 

het bestuur heeft uitgedacht en de daarbij behorende voorgestelde statutenwijziging. Vragen 

konden van te voren ingediend worden en werden door de voorzitter beantwoord. De 

statutenwijziging werd in stemming gebracht en werd met zeer grote meerderheid goed gekeurd. 

Toen was ook het moment gekomen om het nieuwe logo te onthullen met daarbij de werknaam 

‘Vrouw tot Vrouw’. 

De bestuursleden Monica Molendijk-van Bemmel en Erika de Jong-Borkent waren aftredend en zijn 

herkozen, omdat er geen tegenkandidaten waren ingediend. Er werd afscheid genomen, na 31 jaar, 

van Gerda Berkhoff-Prins. Marjo Lammers-Vastenhoud heeft de plaats van Gerda ingenomen. 

Het nieuwe jaarthema voor het seizoen 2021/2022 wordt ‘Dubbele nationaliteit’. 

• Bijbelstudie: Het Koninkrijk van God in het Oude en Nieuwe Testament 

• Bondsdag: Uw Koninkrijk kome 

Na dit huishoudelijk deel van de vergadering leidde ds. J.W. Verboom de Bijbelstudie voor het 

komende seizoen in.  

 

Vrouwendagen 

17 juni stond er een vrouwenmorgen gepland. Vanuit de Oude Kerk van Zeist spraken ds. H.J.T 

Lubbers en Mariska Dijkstra over het thema: ‘de tijd van je leven’. Vanuit Prediker 3:1-14, Efeze 5:15-

21 en Openbaring 1:1-8 werd dit thema Bijbels belicht door de dominee en gaf Mariska een 

praktische invulling. 

Tussen de lezingen door kon er geluisterd worden naar live muziek. 
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Bondsdag 

Op 30 september was de Herberg in Oosterbeek de locatie van waaruit de Bondsdag werd 

uitgezonden. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Uw Koninkrijk Kome’.  De 1e lezing werd 

gehouden door ds. J.M. Molenaar. Hij belichte het Koninkrijk van God –  NU. Hij deed dit vanuit 

Markus 1:1-15. De tijd is vervuld. Gods Koninkrijk is nabij gekomen. Voor de 2e lezing kreeg ds. E. van 

den Noort het woord. Hij sprak vanuit Openbaring 21:1-8 over het Koninkrijk van God – STRAKS. 

Openbaring is een boek van troost. Toekomst ligt in handen van het Lam. Het beste komt nog. 

Mevr. H. van den Berg gaf een inkijkje hoe het Koninkrijk van God gestalte krijgt in haar leven, ook in 

tijden van verdriet. Ook vertelde ze over het uitzien naar die dag die komen gaat. 

Boudewijn en Lydia Zwart maakten muziek op piano en kamerbeiaard.  

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

Velen waren met ons verbonden. Het was een dag met een gouden rand waarop het Koninkrijk van 

God mocht schitteren als voorproef op wat komen gaat. 

 

Bijbelstudie 

In het voorjaar 2021 rondden we de laatste Bijbelstudies uit de Prediker af, geschreven door ds. H.I. 

Methorst. In september maakten we een begin met de nieuwe Bijbelstudies over het Koninkrijk van 

God. De Bijbelstudies zijn geschreven door ds. J.W. Verboom. Vanwege de pandemie was het voor 

elke kring zoeken naar mogelijkheden om samen de Bijbelstudie te kunnen doen. We werden blij en 

dankbaar van de creatieve initiatieven die genomen werden door de bestuursleden. We wensen de 

bestuursleden Gods zegen toe bij hun taak voor de vereniging. 

 

Besturenbijeenkomst 

Hoopvol startten we in september de concrete voorbereidingen van de besturenbijeenkomsten. 

Zouden we dit jaar toch nog bijeenkomsten fysiek kunnen houden? De bijeenkomsten in Hardinxveld 

en Hoevelaken konden doorgaan.  Ds. J.W. Verboom behandelde Bijbelstudie 7. Na de pauze konden 

de bestuursleden kiezen uit drie workshops. 1. Verder door- en napraten met de dominee; 2. 

Interactie over ‘Hoe krijgt het Koninkrijk van God concreet gestalte in de wereld?’ door medewerker 

van de GZB; 3. Samen nadenken over ‘Vrouwenkring zijn in je gemeente, hoe doe je dat?’’ met 

landelijke bestuursleden. Helaas moesten de andere bijeenkomsten geannuleerd worden. Op 1 

december volgde er nog een digitale bijeenkomst voor alle bestuursleden. Naast de inleiding ging de 

dominee ook in op gestelde vragen. Na de pauze deelde Gertruud de Koeijer de informatie die 

gegeven was tijdens  de derde workshop. 

 

VOOR ELKAAR vakantieweken 

Wat waren we -als commissies- teleurgesteld dat we ook in 2021 geen vakantieweken konden 

organiseren. Door de Covid-crisis zagen we geen mogelijkheden om op een verantwoorde wijze onze 

gasten en vrijwilligers te ontvangen. 

Tijdens de zomermaanden hebben we daarom alternatieve acties gehouden. Er zijn verschillende 

digitale opnames gemaakt, zodat de gasten en vrijwilligers toch nog konden genieten van muziek, 

zang, een meditatie, foto’s en andere herinneringen aan de VOOR ELKAAR vakantieweken. Deze 

opnames zijn terug te vinden op de website van de VOOR ELKAAR vakantieweken 

(www.voorelkaarvakantieweken.nl). 

Toen in september bleek dat er weer meer mogelijk werd, heeft de commissie voor Alleengaanden 

besloten een oaseweekeind te organiseren in november. De vrijwilligers werden geregeld, gasten 

gaven zich op, het was zo vol. Ook de kerstweek werd gepland. Helaas veranderde de situatie snel en 

nam corona weer toe, waardoor de commissie het besluit moest nemen het oase weekeind en de 

kerstweek te annuleren. 

http://www.voorelkaarvakantieweken.nl/
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Digitale ontmoetingen zijn zeker een uitkomst gebleken, maar kunnen het gemis van de waardevolle 

ontmoetingen en contacten tussen vrijwilligers en gasten niet vergoeden. 

Deze crisis heeft ons duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan het werk dat de VOOR ELKAAR 

vakantieweken doet. Bij leven en welzijn hopen we in 2022 weer met frisse moed de vakantieweken 

op te starten. 

We hopen en bidden dat de Heere ons Zijn zegen geeft over het al het werk van de VOOR ELKAAR 

vakantieweken. Met elkaar zijn we er VOOR ELKAAR! 

 

De Hervormde Vrouw 

In 2021 zijn er zes nummers verschenen van de toen nog genaamde ‘De Hervormde Vrouw’. In deze 

nummers waren, naast de vaste rubrieken, ook diverse artikelen, interviews en columns opgenomen. 

Ds. H.I. Methorst schreef tot en met februari de Bijbelstudies over het Bijbelboek ‘Prediker’. Het 

aprilnummer was een themanummer met als onderwerp ‘Wijs op doorreis’. In juli werd het nieuwe 

(tweemaandelijkse) magazine ‘Vrouw tot Vrouw’ voor het eerst uitgebracht, tegelijk met het 

Bijbelstudienummer. Daarna zijn er nog twee magazines verschenen.  

Het Bijbelstudienummer, met als onderwerp ‘Het Koninkrijk van God’, bestaat uit tien Bijbelstudies 

en een inleidende Bijbelstudie en is geschreven door ds. J.W. Verboom. De Bijbelstudies sluiten aan 

bij ons jaarthema ‘Uw Koninkrijk kome’. Het is ons gebed dat we dit alles mochten doen tot eer van 

Zijn grote Naam en tot zegen en verdieping van onze lezers.  

Communicatie 

De communicatiecommissie was, niet alleen door corona, met heel andere dingen bezig dan 
voorgaande jaren. Naar aanleiding van het nieuwe beleidsplan hebben we nagedacht over de 
positionering van de – toen nog – Hervormde Vrouwenbond. Het was een intensief en mooi proces, 
wat eindigde met een nieuwe naam, logo en huisstijl. In al onze communicatiemiddelen is deze 
doorgevoerd.  
Met de nieuwe positionering hebben we besloten om vrouwen ook via onze online middelen toe te 
rusten. Daarom zijn we gestart met het publiceren van een Bijbelleesrooster en diverse blogs op 
onze website. Social media hebben we intensief ingezet om bekendheid te geven aan de nieuwe 
positionering, en meer vrouwen te bereiken. 
 

Overige zaken 

• De Hervormde Vrouwenbond telde op 1 januari 2021 8116 abonnees op het magazine De 

Hervormde Vrouw. De meeste lezers zijn lid van een van de 236 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: ‘Lydia’ uit Nijkerkerveen, ‘Vrouwenkring Ede-Zuid’ uit Ede, ‘Rebecca’ 

uit Windesheim, ‘Houdt de lamp brandende’ uit Schelluiden. Kring ‘Ruth’ uit Houten is 

overgegaan naar de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. Dankbaar mogen we melden dat er zich 

twee nieuwe kringen hebben aangesloten: ‘Vrouwenkring Martha’ uit Onstwedde en 

‘Vrouwengesprekskring ’t Venster’ uit Lekkerkerk. 

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

ook 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 10 maart is er een brief verstuurd naar de Tweede Kamer 

der Staten Generaal in verband met programma ‘Gewoon bloot’.  

• Het jaar 2021 is ook het jaar van de voorbereiding op het zelfstandig worden van de VOOR 

ELKAAR vakantieweken. Al ruim 45 jaar organiseren wij als vrouwenbond vakantieweken voor 

mensen met een handicap en/of beperking en voor alleengaanden. De laatste jaren speelde er 

bij ons als vrouwenbond ‘Vrouw tot Vrouw,’ de gedachte om de VOOR ELKAAR vakantieweken 

los te koppelen van de Vrouwenbond. De vakantieweken zijn behoorlijk gegroeid. Ook wordt er 

veel gevraagd op het gebied van regelgeving en organisatie. Maar eveneens bij ‘Vrouw tot 

Vrouw’ namen de taken toe wat betreft beleid en organisatie.  Dit heeft ons doen besluiten de 

VOOR ELKAAR vakantieweken onder te brengen in een nieuwe stichting. Op deze manier geven 

we elkaar de ruimte om beide verder door te groeien Dit betekent dat we apart verdergaan.  

Na een periode waarin statuten geschreven zijn en alle andere benodigde documenten 

verzameld zijn, mogen we u dankbaar melden dat de “Stichting VOOR ELKAAR vakantieweken” 

sinds 1 januari 2022 een feit is. Er is ook een bestuur gevormd waarvan dominee M.J. 

Tekelenburg voorzitter is. Naast hem zijn er zes andere leden benoemd. We, Vrouw tot Vrouw en 

de VOOR ELKAAR vakantieweken, zijn dankbaar voor deze nieuwe mijlpaal en we verlangen 

ernaar dat we op dezelfde manier, met dezelfde identiteit door mogen gaan met het organiseren 

van onze vakantieweken. 

• De Hervormde Vrouwenbond, de Hervormde Mannenbond en de Hervormde 

Zondagscholenbond maken deel uit van de Stichting Hervormd Bondsbureau. Dit jaar stond in 

het teken van de voorbereidingen voor een opheffing van de Stichting. Per 31 december is het 

bondsbureau verkocht en voert iedere bond zijn eigen administratie. De definitieve opheffing 

van de stichting zal in 2022 plaats hebben. 

 

Tenslotte 

Opnieuw blikken we terug op een jaar dat zo anders verliep dan we gewend waren. Een jaar dat de 

nodige flexibiliteit en creativiteit  vroeg van ons als landelijk bestuur, maar ook van de vele 

bestuursleden van de plaatselijke kringen. Vaak werden plannen bedacht, maar keer op keer 

moesten ze weer bijgesteld worden. 

Tegelijk hebben we ook gezien dat er mooie dingen gebeurden in het land, dat er mooie actie 

opgezet werden om toch de verbinding met elkaar als vrouwen en de gemeente te ervaren. 

Met een hart vol dankbaarheid kijken we terug op het moment dat ons nieuwe magazine uitkwam. 

Spannend was het zeker, hoe zou het ontvangen worden? We werden overweldigd door de vele 

aanvragen van een kennismakingsnummer, de abonnementen die hieruit voortvloeiden. Aan het 

eind van het jaar kunnen we alleen maar zeggen: God is goed en heeft onze inspanningen  gezegend. 

Het is niet ons succesverhaal, maar Zijn genade die ons dit gegeven heeft. In dat vertrouwen zijn we 

het nieuwe jaar ingegaan en verwachten we hulp en zegen van de Heere om ons werk verder 

gestalte te mogen geven. Dat bidden we ook alle bestuursleden toe. 

 

 

Anita Maas-Lugthart 

secretaris 

 


