Jaarverslag NLVB 2015
Leden
Eind december 2014 waren er bij de NLVB 136 leden geregistreerd,
waarvan 21 in 3 groepen en 115 individuele leden. In 2014 waren er de volgende mutaties:
1 nieuw lid; 11 afmeldingen, waarvan 5 door overlijden.
Bestuur
Het bestuur werd in 2015 gevormd door:
datum intrede
herbenoeming
ds. Marlies Schulz
president
2005
2013
Coby Aartsen-Kraaijpoel
secretaris
2001
2012
Helena Axler
penningmeester
2015
Sara de Weerd-Walakutty algemeen bestuurslid
2009
2013
ds. Fia Tempelaarvan Leeuwen
algemeen bestuurslid
2013
Elisabeth Huxdorff
algemeen bestuurslid
2013
Margreet van Dijk
algemeen bestuurslid
2015
In de algemene ledenvergadering is afscheid genomen van Marta Kubala en Erika
Hillebrand. Erika heeft zich bereid verklaard nog een jaar mee te draaien als adviseur en
de nieuwe penningmeester, Helena Axler, in te werken. Naast Helena is Margreet van Dijk
benoemd als algemeen bestuurslid. Helena en Margreet hebben het bestuurslidmaatschap
op zich genomen na een ‘snuffelstage’ van een jaar, waarin ze meegelopen hebben in het
bestuur.
Coby Aartsen is in 2016 aftredend en niet herkiesbaar als secretaris. Er wordt gezocht
naar een opvolgster.
Twee algemene bestuursleden hebben een bijzondere opdracht, t.w. ds. Fia Tempelaarvan Leeuwen die mede als lid van het redactieteam van het kwartaalblad De Brief de
contactvrouw is naar het bestuur en Elisabeth Huxdorff die zich als webmaster blijft bezig
houden met de inrichting en het up to date houden van de NLVB-website en Facebookcontacten.
Coby Aartsen trad af als ‘liaison person’ in het West-Europa Netwerk van WICAS (Women
in Church and Society van de Lutherse Wereld Federatie) en werd opgevolgd door ds.
Marlies Schulz.
Er is door het bestuur vijf maal vergaderd, te weten op 4 februari, 25 maart, 17 juni, 7
oktober en 25 november, in de lutherse kerk te Utrecht.
De studiedag was op 7 maart in Utrecht en de ontmoetingsdag op 25 april in Zaandam.
Daarnaast organiseerde het bestuur op 26 september een najaarsexcursie naar de tuinen
van Groot Honschoten oftewel de levenstuinen in Teuge, waaraan ruim twintig lutherse
vrouwen uit het hele land deelnamen.
Op 17 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
Oecumenische Vrouwensynode, Utrecht
Ontmoetingsdag Protestantse Vrouwen
Organisatie, Ermelo
LWF-vrouwennetwerk Europa
Jaarvergadering LDF Utrecht
Lutherdag, Breda
Werkgroep Luther Decade

- ds. Fia Tempelaar, Agnes Fossen
- Coby Aartsen, Elisabeth Huxdorff
-

Sara de Weerd
Coby Aartsen, ds. Marlies Schulz
Coby Aartsen
ds. Marlies Schulz, ds. Fia Tempelaar-van
Leeuwen, Sara de Weerd-Walakutty, Helena
Axler, Coby Aartsen
- ds. Marlies Schulz, Coby Aartsen
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Jaarthema
Het bestuur besloot aan te sluiten bij de jaarthema’s van de Luther Decade. Voor 2015
was dat ‘Bild und Bibel’ dat we vertaald hebben in ‘Het Woord in beeld’. Het thema werd
uitgewerkt aan de hand van de kunst van de schilder Marc Chagall.
Studiedag
Voorbereidingscommissie: Marlies Schulz, Coby Aartsen, Elisabeth Huxdorff. Op 7 maart
2015 vond de studiedag plaats in de lutherse kerk in de Hamburgerstraat in Utrecht.
Gastspreker was ds. Ruud Bartlema, Chagallkenner bij uitstek. In een volle kerk verzorgde
hij in woord en beeld op een uiterst boeiende wijze de presentatie ‘Kleuren van de ziel’.
Hierin belichtte hij het werk van Chagall vanuit diens Joods-mystieke achtergrond.
In de middag waren er verschillende workshops. Ds. Marlies Schulz leidde de workshop
‘Kijken naar kunst’. Men verdiepte zich aan de hand van vragen in het schilderij ‘De
barmhartige Samaritaan’ van Rembrandt. Meditatieve aandacht en plenaire uitwisseling
wisselden elkaar af.
De kunstenaressen Paula van Cadsand en Irene Keijzer vormden de gemeentezaal om tot
een creatief atelier waar de deelnemers met verf en wasco hun eigen ‘kleuren van de ziel’
aan doek en papier konden toevertrouwen.
De workshop ‘liturgisch bloemschikken’ o.l.v. Irene Burghoorn verwerkte de kleuren en
symbolen van de Veertigdagentijd in prachtige composities, die met ‘zonnestralen’ van
lichtjes voor het altaar in het liturgisch centrum werden geplaatst.
Voor de gespreksgroep o.l.v. Coby Aartsen had elke deelnemer een eigen stukje kunst
meegebracht. ‘Het schilderij legt zichzelf uit’, zei Chagall. Ieder ziet erin wat hij/zij ziet,
alles is goed. Aan de hand van spontaan opgekomen woorden waarmee ieder werk werd
geassocieerd vond een verrassend gesprek plaats.
De dag werd afgesloten met een kleurrijke en vrolijke viering o.l.v. ds. Marlies Schulz,
waarin de ‘bouwstenen’ vanuit de workshops een plaats kregen.
Ontmoetingsdag
Voorbereidingscommissie: Erika Hillebrand, Sara de Weerd en vrouwen van de ELG
Zaandam. De ontmoetingsdag vond plaats op 25 april in de lutherse Maartenkerk in
Zaandam. De vrouwen van de lutherse gemeente toonden zich voortreffelijke gastvrouwen
en hebben ons de hele dag verwend.
Ds. Marlies Schulz ging ons voor in het morgengebed waarin een mooie bewerking van het
Scheppingsverhaal centraal stond. Aansluitend was de herdenking van overleden leden en
vrienden/vriendinnen van de NLVB. In de aansluitende ledenvergadering werden de
jaarverslagen goedgekeurd. Er is afscheid genomen van de bestuursleden Erika Hillebrand
en Marta Kubala. Voor beiden was er een mooi cadeau. Helena Axler en Margreet van Dijk
werden benoemd als respectievelijk penningmeester en algemeen bestuurslid.
In de middagpauze werden we onthaald op een feestelijke lunch, waarbij natuurlijk de
Zaanse mosterdsoep niet ontbrak!
In het middagprogramma nam ds. Marianne van der Meij-Seinstra ons mee op een
muzikale reis door het nieuwe liedboek en werden alle kleuren van het kerkelijk jaar langs
gegaan. Er werd dus veel gezongen! De muzikale begeleiding werd verzorgd door de heer
Wim Zwart.
Ledenvergadering
Voor het verslag van de ledenvergadering wordt verwezen naar ‘De Brief’ no. 3 2015.
Beleidsdag NLVB
Op 17 juni vond de jaarlijkse beleidsdag plaats in de lutherse kerk te Utrecht. Voor deze
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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 doelen die we ons gesteld
hadden (zoals het gereed komen van de website en de aanvulling van bestuur en redactie)
zijn gehaald.
De brainstorm en gesprek over het nieuwe jaarthema ‘Reformatie en de ene wereld’ en de
viering van het 60-jarig jubileum leverden een mooi raamwerk op dat door het bestuur
verder uitgewerkt zou worden.
Voor de najaarsexcursie kozen we als bestemming de levenstuinen in Teuge.
De contacten en uitwisseling met de andere kerkelijke vrouwenorganisaties (OudKatholieke Vrouwen, Protestantse Vrouwen Organisatie en Oecumenische Vrouwen
Synode) worden als waardevol ervaren.
West-Europavrouwennetwerk WICAS (LWF)
Coby Aartsen was hierin tot en met augustus de Nederlandse afgevaardigde. Zij is
opgevolgd door ds. Marlies Schulz. In het weekend van 19 en 20 september jl. vond er
een mini-conferentie in Wenen plaats. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de
Oostenrijkse vrouwen en had als thema ‘Liberated by God’s grace’. Er is voornamelijk
gesproken over de continuering van het project ‘Vrouwen en reformatie’ en de uitwerking
van het LWF-document ‘Gender Justice Policy’ in de verschillende lidkerken. Omdat pas
laat bekend werd dat deze aanvankelijk geannuleerde meeting toch doorgang zou vinden,
waren onze vertegenwoordigers niet in de gelegenheid hieraan deel te nemen.
Contacten met de Synodale Commissie.
Van de Synodale Commissie ontvingen we het verheugende bericht van de toezegging van
een subsidie voor de reis- en verblijfskosten ten behoeve van een jaarlijkse deelname aan
de Europaconferentie van WICAS, de lutherse vrouwenafdeling van de LWF.
In oktober vond er een informatief gesprek plaats over het werk voor WICAS met drs.
Steffie von Asmuth, secretaris van de Synodale Commissie.
Ds. Marlies Schulz en Coby Aartsen zijn afgevaardigd naar de Werkgroep Luther Decade.
De Brief
In het afgelopen jaar is de redactie van De Brief weer op volle sterkte gekomen! Met
Agnes Fossen als eindredacteur, en om haar heen het redactieteam ds. Fia Tempelaar-van
Leeuwen, Henny Rouwhorst en Fannie Hafkamp, kunnen we zeggen trots te zijn op dit
prachtige en veelzijdige visitekaartje van onze Bond: het kwartaalblad De Brief. Hierbij
mogen we de heer Tom Tempelaar zeker niet vergeten te noemen. Hij draagt op
deskundige wijze zorg voor de laatste controle en bewerking van de layout en neemt de
druk en verzending daarbij ook voor zijn rekening.
Website en verdere publiciteit.
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 werkt aan de optimalisering van de NLVBFacebookaccount.
De secretaris stuurde weer persberichten en uitnodigingen voor de NLVB-activiteiten naar
kerkenraden en besturen. Ook werd “De Brief’ weer naar lutherse kerkenraden gestuurd.
Toekomst
‘Blijf niet staren op wat vroeger was,
sta niet stil bij het verleden.
“Ik”, zegt Hij, “ga iets nieuws beginnen.”
Het is al begonnen, merk je het niet?’
Deze woorden naar de profeet Jesaja inspireerden ons om na te denken over de wijze
waarop we onze 60ste verjaardag zullen gaan vieren. Want ja, in 2016 hoopt de NLVB haar
60-jarig bestaan te kunnen vieren. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 14 mei 2016 in het
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Koetshuis van en in Kasteel Hoekelum in Bennekom. Met de hulp van enkele lutherse
fondsen en besturen is het ons mogelijk gemaakt deze sfeervolle en luthers-vertrouwde
locatie te reserveren.
Het programma is voorbereid door Helena Axler, Margreet van Dijk, Fannie Hafkamp en
Coby Aartsen en zal een weerspiegeling vormen van de veelkleurigheid van de NLVB, in
zowel de gerechten aan ‘Catharina’s tafel’ als in de inhoud van het programma. Niet te
lang en te veel mijmeren over ‘de dagen van weleer toen alles mooier en beter was’. Want
daar geloven we niet in. Deze dag moest het vertrekpunt zijn om vanuit al het goede dat
we met elkaar beleven en dat we mogen delen met de hele lutherse gemeenschap, om
vanuit zoveel dat ons iedere keer weer inspireert en moed geeft, veelkleurig de toekomst
in te gaan, ook al weten we niet hoe die toekomst zal zijn.
Hoewel ook onze Bond te maken heeft met een krimpend ledenaantal kunnen de
activiteiten steeds op een goede opkomst rekenen. Dat heeft te maken met de
openstelling van onze activiteiten voor iedereen, lid of geen lid, vrouw of man. Want ook
mannen voelen zich aangesproken door de thema’s die centraal staan binnen de NLVB en
laten zich inspireren door de uitwerking ervan. En dat sluit toch uitstekend aan bij het
LWF-document ‘Gender and justice’ waar de lutherse vrouwenbeweging de motor van
was? Als we dit constateren, is het wellicht (weer) tijd om na te gaan denken over een
andere naam voor de Bond….
Het zou mooi zijn als we ons 61ste jaar in zouden kunnen gaan met de steun van een
heleboel vrienden/vriendinnen van de NLVB, mensen die onze Bond een warm hart
toedragen en ons willen helpen om door te gaan als enige nog bestaande lutherse bond in
Nederland.
Zutphen, december 2015
Coby Aartsen, secretaris
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