Jaarverslag NLVB 2016
Leden
Eind december 2016 waren er bij de NLVB 136 leden geregistreerd,
Waarvan 21 in 3 groepen en 115 individuele leden. In 2016 waren er de volgende mutaties: 4 nieuwe
leden; 4 afmeldingen, waarvan 3 door overlijden.
Bestuur
Het bestuur werd in 2016 gevormd door:
datum intrede herbenoeming
ds. Marlies Schulz
president
2005
2013
Fannie Hafkamp en
Kirsten-Anke Oosting secretarissen
2015
Helena Axler
penningmeester
2015
Sara de Weerd-Walakutty
algemeen bestuurslid 2009
2013
Elisabeth Huxdorff
algemeen bestuurslid 2013
Margreet van Dijk
algemeen bestuurslid 2015
Dorica Selele
algemeen bestuurslid 2016
In de algemene ledenvergadering is afscheid genomen van Coby Aartsen-Kraaijpoel en ds. Fia
Tempelaar-van Leeuwen. Fannie Hafkamp en Kirsten-Anke Oosting verrasten de ledenvergadering
door hun spontane aanmelding om in de vacature van secretaris te voorzien. Hiermee wordt de
functie van secretaris als duo-baan vervuld. Dorica Selele is – na enige tijd ‘meegesnuffeld’ te hebben
in het bestuur - benoemd als algemeen bestuurslid.
Ds. Marlies Schulz en Sara de Weerd-Walakutty zijn in 2017 aftredend. Voor beide funties zijn we op
zoek naar nieuwe bestuursleden.
Elisabeth Huxdorff heeft een bijzondere opdracht binnen het bestuur. Als webmaster onderhoudt zij
de website van de NLVB en zij is tevens de contactvrouw in het bestuur die het contact met de
redactie van De Brief onderhoudt. In de redactie draagt zij zorg voor de verzending van De Brief en de
daarbij behorende administratie.
Er is door het bestuur 5 maal vergaderd, te weten op 3 februari, 6 april, 22 juni, 5 oktober en 23
november, in de lutherse kerk te Utrecht.
De studiedag was op 12 maart in Utrecht en de ontmoetingsdag en jubileumviering op 14 mei in
Kasteel Hoekelum in Bennekom.
Daarnaast organiseerde het bestuur op 7 februari een excursie naar Amsterdam. Onder de deskundige
leiding van drs. Arno Fafié bezochten we met ongeveer 25 vrouwen en mannen het Joods Historisch
Museum en de Portugese Joodse Synagoge. Op 24 september was er een ontmoeting met de lutherse
gemeente in Amersfoort en maakten we met ongeveer 30 mensen een boottocht door de grachten.
Op 22 juni heeft de jaarlijkse beleidsdag plaatsgevonden in de lutherse kerk te Utrecht. Het bestuur
blikte met een aantal leden terug op het afgelopen jaar en besprak de plannen voor het komende jaar.
Vertegenwoordigingen
Ontmoetingsdag St. Melanchton, Ede - Agnes Fossen
Ontmoetingsdag Protestantse Vrouwen
Organisatie, Ermelo
- Coby Aartsen, Dorica Selele
Ontmoetingsdag Oud-Katholieke
Vrouwen in Beweging, Dordrecht
- Helena Axler
LWF-vrouwennetwerk Europa
- ds. Marlies Schulz
Jaarvergadering LDF Utrecht
- Helaas geen afvaardiging
Lutherdag, Amsterdam
- ds. Marlies Schulz, Fannie Hafkamp,
Werkgroep Luther Decade
- ds. Marlies Schulz, Coby Aartsen
NOVA-dag Oud-Katholieke Vrouwen in
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Beweging, Utrecht
Presentatie boek Arno Fafie

- Coby Aartsen, Henny Rouwhorst
- Dorica Selele (bleek i.v.m. ziekte verhinderd)
Agnes Fossen

Jaarthema
Het bestuur besloot aan te sluiten bij de jaarthema’s van de Luther Decade. Voor 2016 was dat
‘Reformatie en de ene wereld’. We diepten het thema uit rond de begrippen ‘rentmeesterschap’ en
‘duurzaamheid’. Hoe gaan we om met de schepping, de natuur, de wereld en met elkaar?
Studiedag
Voorbereidingscommissie: Marlies Schulz, Coby Aartsen, Elisabeth Huxdorff. Op 12 maart 2016 vond
de studiedag plaats in de lutherse kerk in de Hamburgerstraat in Utrecht. Gastspreekster was ecotheologe drs. Trees van Montfoort, die een boeiende en inspirerende inleiding hield en ons
aanspoorde tot de bezinning op ons eigen omgaan met de schepping.
In de middag waren er verschillende workshops. De fotoworkshop ‘Kijken met andere ogen’ vond
buiten de kerkmuren plaats. O.l.v. Coby Aartsen trok een groep mensen langs een aantal mooie en
verstilde pleisterplaatsen, waar ze zich aan de hand van een korte tekst konden bezinnen om
vervolgens te komen tot het schieten van dat ene plaatje dat er voor hen uitsprong. Hoe bewust kijk
je?
De deelnemers aan de zangworkshop o.l.v. Sebastiaan ’t Hart, cantor-organist van de ELG Utrecht,
studeerden een aantal scheppingsliederen in d8ie weer terug kwamen in de afsluitende viering.
Omdat door onverwachte ziekte van ds. Marlies Schulz de kookworkshop ‘Spiritualiteit in de keuken’
helaas niet door kon gaan, schoven een aantal deelnemers door naar de gespreksgroep ‘Duurzaam
leven’ o.l.v. drs. Trees van Montfoort. Hierin werd de verbinding gelegd tussen theorie en praktijk.
De dag werd afgesloten met een mooie viering o.l.v. drs. Trees van Montfoort, waarin de
‘bouwstenen’ vanuit de workshops een plaats kregen.
Ontmoetingsdag/jubileumviering 60 jaar NLVB
Voorbereidingscommissie: Coby Aartsen, Fannie Hafkamp, Helena Axler, Margreet van Dijk. De
ontmoetingsdag vond plaats op 14 mei in het Koetshuis en Kasteel Hoekelum in Bennekom. Het was
een mooie en feestelijke dag, waarvoor zo’n 80 vrouwen naar Hoekelum waren gekomen. Na de koffie
met een heerlijk gebakje waarop in marsepein het NLVB-logo waarvan de afbeelding de voorkant van
ELKkwartaal en Trouw haalde, werden alle aanwezigen en gasten welkom geheten. Er waren
vertegenwoordigers van de Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging, van de Protestantse Vrouwen
Organisatie, van de Oecumenische Vrouwensynode, van de lutherse synode en speciale genodigden
als drs. Arno Fafié, ds. Cornelia Hübner en een aantal oud-bestuursleden. Ook waren er vele
schriftelijke gelukwensen van mensen die verhinderd waren om te komen. Daarna ging ds. Marlies
Schulz ons voor in het morgengebed waarin de lezing uit Exodus 3: 1-12 centraal stond: God openbaart
Zijn Naam bij de brandende braamstruik. We zongen: ‘Vlammen zijn er vele, Één is het licht’.
Aansluitend was de herdenking van overleden leden en vrienden/vriendinnen van de NLVB. Ook
werden kaarsjes aangestoken voor de ernstig zieke leden. In de aansluitende ledenvergadering
werden de jaarverslagen goedgekeurd. Er is afscheid genomen van de bestuursleden Coby AartsenKraaijpoel en ds. Fia Tempelaar-van Leeuwen. Bij het afscheid van Fia werd ook haar echtgenoot Tom
betrokken. Want beide hebben zich meer dan tien jaar lang ingezet voor de NLVB en De Brief. Zij
ontvingen een bon om samen iets leuks mee te doen. Voor Coby was er – zeer toepasselijk – een
appelboompje. Daaraan mocht iedere aanwezige een papieren appeltje hangen met daarop een wens
voor de scheidende secretaris. Een grote verrassing kwam toen zich spontaan moeder Fannie Hafkamp
en dochter Kirsten Anke Oosting melden om als duobaan het secretariaat op zich te nemen. Het derde
nieuwe bestuurslid Dorica Selele werd ook in de vergadering benoemd. Zo kon de vergadering met
hoop voor de toekomst worden afgesloten.
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Hierna spraken drs. Steffie von Asmuth namens de lutherse synode en ds. Jasja Nottelman namens de
Oecumenische Vrouwensynode groetwoorden en brachten zij gelukwensen over.
Voor een feestelijk buffet verhuisden we naar het kasteel. Daar schoven we aan ‘Catharina’s tafel’.
Fannie Hafkamp gaf een toelichting bij alle geuren en kleuren van de smaakvol opgediende gerechten,
de betekenis en de verwijzingen van de groenten en vruchten. Heden, verleden en toekomst werden
belicht in de tafelredes die ds. Marlies Schulz, ds. Cornelia Hübner en Fannie Hafkamp hielden en
waarbij iedereen op gekleurde papiertjes woorden voor het Boek van de Toekomst kon schrijven.
In het middagprogramma genoten we van de zang en muziek van de klezmergroep Yentl Flavour. Het
kwam zelfs zover dat de beentjes van de vloer gingen!
Aan het einde van de middag werden de boeketten die gemaakt waren van alle meegebrachte
bloemen uitgedeeld aan de leden van de klezmergroep en was er gelegenheid om met een hapje en
een drankje na te praten.
Ledenvergadering
Voor het verslag van de ledenvergadering wordt verwezen naar ‘De Brief’ no. 3 2016.
Beleidsdag NLVB
Op 22 juni vond de jaarlijkse beleidsdag plaats in de lutherse kerk te Utrecht. Voor deze dag nodigde
het bestuur de leden uit om mee te denken en mee te besluiten. Een aantal leden heeft aan de
uitnodiging gehoor gegeven.
Het gesprek had zoals gewoonlijk een evaluerend èn inventariserend karakter. Er werd met voldoening
teruggekeken op het afgelopen jaar. Alle gestelde doelen (zoals het maken van concrete afspraken
over samenwerking met de Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging en de aanvulling van bestuur en
redactie) zijn gehaald.
De brainstorm en gesprek over het nieuwe jaarthema voor het herdenkingsjaar 500 jaar Reformatie
(Hebben we een nieuwe reformatie nodig?) leverde een mooi raamwerk op dat door het bestuur
verder uitgewerkt zou worden.
Voor de najaarsexcursie stond de ontmoeting met de pioniers van de lutherse gemeente Amersfoort
op het programma.
De contacten en uitwisseling met de andere kerkelijke vrouwenorganisaties (Oud-Katholieke Vrouwen,
Protestantse Vrouwen Organisatie en Oecumenische Vrouwen Synode) worden als waardevol ervaren.
West-Europavrouwennetwerk WICAS (LWF)
Ds. Marlies Schulz vertegenwoordigt de NLVB en de lutherse synode binnen het netwerk. . In het
weekend van 26-29 september vond er een conferentie in Napels plaats waar Marlies aan deelnam.
Deze bijeenkomst was georganiseerd door de Italiaanse vrouwen en had als thema ‘Vrouwen in
beweging’. Een uitgebreid verslag hiervan is te vinden in De Brief, winter 2016.
Contacten met de Synodale Commissie.
De contactpersoon binnen de synodale commissie is Steffie von Asmuth. In januari 2017 vindt er een
ontmoeting plaats met een afvaardiging van de NLVB en de synodale commissie.
De Brief
In de redactie van De Brief vonden een aantal wisselingen plaats. Er is afscheid genomen van ds. Fia
Tempelaar-van Leeuwen en Fannie Hafkamp. Agnes Fossen is de eindredacteur, Henny Rouwhorst en
de nieuwe redactieleden Coby Aartsen-Kraaijpoel en Elisabeth Huxdorff vormen samen met Agnes het
redactieteam. Elisabeth is de linking pin naar het bestuur en draagt zorg voor de verzending en de
daarbij horende administratie.
Website en verdere publiciteit.
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Ook onze website www.nlvb.net is door de enthousiaste inzet van onze webmaster Elisabeth Huxdorff
geworden tot wat we ervan durfden verwachten. Elisabeth houdt de website zo actueel mogelijk en
samen werken we aan de optimalisering van de NLVB-Facebookaccount.
De secretaris stuurde persberichten en uitnodigingen bij de verschillende activiteiten het land in.
Toekomst
Na tevreden terug geblikt te hebben op het jubileumjaar, gaan we vol frisse moed het nieuwe jaar in,
het jaar waarin 500 jaar reformatie wordt gevierd. De NLVB zal hier op geheel eigen wijze invulling aan
geven.
Tot dusver is het steeds weer gelukt vacante bestuur plekken op te vullen, dus we gaan er vanuit dat
dat ook in 2017 gaat lukken.

Jaarverslag is opgesteld door Coby Aartsen- Kraaijpoel en Fannie Hafkamp
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