Jaarverslag NLVB 2014
Leden
Eind december 2014 waren er bij de NLVB 152 leden geregistreerd,
waarvan 28 in 4 groepen en 124 individuele leden. In 2014 waren er de volgende
mutaties: 1 nieuw lid; 4 afmeldingen, waarvan 0 door overlijden.
Bestuur
Het bestuur werd in 2014 gevormd door:
datum intrede
herbenoeming
ds. Marlies Schulz
president
2005
2013
Coby Aartsen-Kraaijpoel
secretaris
2001
2012
Erika Hillebrand
penningmeester
2003
2011
Marta Kubala
algemeen bestuurslid
2005
2013
Sara de Weerd-Walakutty algemeen bestuurslid
2009
2013
Ds. Fia Tempelaarvan Leeuwen
algemeen bestuurslid
2013
Elisabeth Huxdorff
algemeen bestuurslid
2013
Het afgelopen jaar hebben Helena Axler en Margreet van Dijk zich bereid verklaard mee te
‘snuffelen’ in het bestuur. Het NLVB-bestuur heeft inmiddels goede ervaringen opgedaan
met deze constructie, die bedoeld is om behulpzaam te zijn bij het maken van een keuze
voor een bestuurslidmaatschap.
Erika Hillebrand is aftredend en niet herkiesbaar als penningmeester. We zijn blij dat Erika
in ieder geval het komende jaar als adviseur mee blijft doen om zo ook Helena in te
werken voor het penningmeesterschap.
Marta Kubala heeft tot onze spijt aangegeven na een zorgvuldige afweging haar
bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Marta heeft alle tijd en aandacht nodig om zich
voor te bereiden op een definitieve terugkeer naar haar moederland Polen. Ons bestuur
zal op gepaste wijze afscheid van Marta nemen.
Ds. Fia Tempelaar-van Leeuwen blijft als lid van het redactieteam de contactvrouw naar
het bestuur. Elisabeth Huxdorff zal zich als webmaster blijven bezig houden met de
inrichting en het up to date houden van de NLVB-website.
Er is door het bestuur vijf maal vergaderd, te weten op 29 januari, 26 maart, 11 juni, 15
oktober en 26 november, in de lutherse kerk te Utrecht.
De studiedag was op 15 maart in Utrecht en de ontmoetingsdag op 10 mei in Zwolle.
Daarnaast organiseerde het bestuur in samenwerking met de lutherse vrouwengroep van
Den Haag op 27 september een najaarsexcursie in Amsterdam, waaraan lutherse vrouwen
uit het hele land deelnamen. Onder leiding van drs. Arno Fafié wandelden we door Joods
Amsterdam en ’s middags leidde de heer Paul Toorenburgh ons rond langs de Luther
Collectie in de ‘Wittenberg’.
Op 11 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.
Van 11 – 16 mei november was Coby Aartsen als ‘liaison person’ voor de Nederlandse
lutherse achterban bij de Europaconferentie van de LWF-afdeling Women in Church and
Society in Meissen (Dld.).
Een gepland weekend in november over ‘Omgaan met verdriet’ kon helaas niet doorgaan
o.m. wegens te weinig opgaven.
Vertegenwoordigingen
Ontmoetingsdag St. Melanchton Ede
-ds. Fia Tempelaar-van Leeuwen, Agnes Fossen
Oecumenische Vrouwensynode, AmsterDam
-Sara de Weerd
Ontmoetingsdag Bond van OudKatholieke Vrouwen, Alkmaar
-Sara de Weerd
Ontmoetingsdag Protestantse Vrouwen
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Organisatie, Ermelo
LWF-vrouwennetwerk Europa
Lutherdag, Groningen
Jaarvergadering LDF Utrecht
Afscheidsdienst drs. A.C. Verwaal
Afscheidsdienst ds. J. van Twist
60-jarig bestaan Catharina van Bora,
Stadskanaal
Werkgroep Luther Decade

-Sara de Weerd, Coby Aartsen
-Coby Aartsen
-Elisabeth Huxdorff, Coby Aartsen
-ds. Fia Tempelaar-van Leeuwen
-ds. Marlies Schulz; Coby Aartsen
-Elisabeth Huxdorff
-Coby Aartsen
-ds. Marlies Schulz, Coby Aartsen

Jaarthema
Het bestuur besloot aan te sluiten bij de jaarthema’s van de Luther Decade. Voor 2014
was dat ‘Reformatie en politiek’. We kozen ervoor om hiertoe bij onze activiteiten het
leven en werken van Dietrich Bonhoeffer centraal te stellen.
Studiedag
Voorbereidingscommissie: Marlies Schulz, Coby Aartsen, Elisabeth Huxdorff. Op 15 maart
2014 vond de studiedag plaats in de lutherse kerk in de Hamburgerstraat in Utrecht. Ds.
Louisa Vos verzorgde in woord en beeld een inleiding over Dietrich Bonhoeffer en de
betekenis van zijn gelovig en politiek handelen voor onze tijd.
In de middag waren er verschillende workshops. Ds. Marlies Schulz leidde de workshop
‘Kijken naar kunst’ en deed dat aan de hand van het schilderij ‘De verloren zoon’ van
Rembrandt. Ds. Marianne van der Meij-Seinstra leidde een vierstemmig koor dat ‘liederen
van verzet en overgave’ zong. De workshop ‘liturgisch bloemschikken’ maakte met
bloemen en stenen o.l.v. Irene Burghoorn een levensspiraal op de vloer van de kerk. En
Coby Aartsen ging met haar groep op zoek naar vrouwen uit verleden en heden die
bijdroegen/bijdragen aan de doorgaande reformatie van de kerk.
De dag werd afgesloten met een viering o.l.v. ds. Marlies Schulz.
Ontmoetingsdag
Voorbereidingscommissie: Erika Hillebrand, Sara de Weerd en vrouwen van de ELG Zwolle.
De ontmoetingsdag vond plaats op 10 mei in de lutherse kerk in Zwolle. De Zwolse
vrouwen zorgden voor een gastvrij onthaal en waren behalve voor de catering ook
betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding. Mw. Berthilde Nowak ging ons voor in het
morgengebed, waarin ook Dietrich Bonhoeffer terugkwam en daarmee het jaarthema
‘Reformatie en politiek’. De herdenking van overleden leden van de NLVB en de aandacht
voor de zieken werd verzorgd door ds. Fia Tempelaar-van Leeuwen. De ledenvergadering
stond onder het voorzitterschap van Erika Hillebrand.
In de middagpauze stond er een feestelijk warm en koud buffet voor ons klaar dat was
bereid door de Zwolse vrouwen. Tijdens de lunch en daarna was er gelegenheid om aan de
hand van uitspraken van Bonhoeffer met elkaar een tafelgesprek aan te gaan.
Na al het zitten was het tijd om in beweging te komen en dat gebeurde o.l.v. de joodse
Orna Gabay, die ons met een sprankelend charisma al dansend leidde langs verschillende
gebeurtenissen in een mensenleven. En die ons tijdig liet uitrusten, terwijl zij haar
zelfgecomponeerde liedjes voor ons zong.
Ledenvergadering
Voor het verslag van de ledenvergadering wordt verwezen naar ‘De Brief’ no. 3 2014.
Beleidsdag NLVB
Op 11 juni vond de jaarlijkse beleidsdag plaats in de lutherse kerk te Utrecht. Voor deze
dag heeft het bestuur weer een uitnodiging doen uitgaan naar de leden om op deze dag
met het bestuur mee te denken en mee te besluiten. Een aantal leden heeft aan de
uitnodiging gehoor gegeven. Het gesprek had een evaluerend èn inventariserend karakter
en kan als volgt samengevat worden: doorgaan met waar we goed in zijn en met wat goed
gaat, kijken naar wat anders zou kunnen en zo mogelijk, nieuwe, andere activiteiten
introduceren. De belangrijkste afspraken:
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Voor het jaarthema in de jaren naar de grote Lutherherdenking in Wittenberg in
2017 de thema’s van de Luther Decade blijven volgen
Doorgaan met het onderhouden van contacten en samenwerking met andere
besturen, zoals de Oud-Katholieke en Protestantse vrouwenorganisaties en de
Oecumenische Vrouwensynode. Maar ook samenwerken met andere lutherse
besturen.
Organiseren van ééndaagse activiteiten al dan niet in verbinding met de Haagse
vrouwengroep.
De ontmoetingsdag blijven organiseren in lutherse gastgemeenten en bij de
voorbereiding vrouwen van de betreffende gemeente betrekken.
De laatste hand leggen aan de website www.nlvb.net en Facebook-account zodat
deze ‘de lucht in kunnen’.
Voorbereidingen treffen voor het 60-jarig jubileum in 2016.

West-Europavrouwennetwerk WICAS (LWF)
Coby Aartsen is hierin de Nederlandse afgevaardigde. De thema’s van de jaarlijkse
conferentie worden ingebracht en hertaald naar de eigen kerkelijke context. Dat betekent
dat het project ‘Vrouwen en reformatie’ gecontinueerd wordt en dat er in overleg met de
lutherse synode gekeken zal worden hoe het onlangs gepresenteerde LWF-document
‘Gender Justice Policy’ gespreksonderwerp kan worden voor een groter geheel dan alleen
de kring van de NLVB. Van 12 – 16 mei 2014 vond de Europaconferentie in Meissen (bij
Dresden) plaats, waar de gekozen thema’s en de verbinding ertussen verder uitgediept
werden. Het verslag hiervan heeft in ‘De Brief’ gestaan en is naar de lutherse synode
gestuurd.
Contacten met de Synodale Commissie.
De gesprekken die ds. Marlies Schulz en Coby Aartsen eind 2013 voerden met de
presidente mw. drs. Trinette Verhoeven en secretaris mw. Steffie von Asmuth hebben
ertoe geleid dat in de synodevergadering in het voorjaar van 2014 het Landelijk Luthers
Vrouwen Overleg is opgeheven en dat de taken m.b.t. het vrouwenwerk door de NLVB
worden waargenomen. Er zal dan een intensivering van het contact tussen synode en
NLVB en advisering over en weer dienen plaats te vinden.
In dit gesprek is tevens afgesproken dat Synodale Commissie, Werkgroep Luther Decade
en NLVB gaan samenwerken wat de activiteiten m.b.t. de Luther Decade betreft. Ds.
Marlies Schulz en Coby Aartsen zijn daartoe afgevaardigd naar de Werkgroep Luther
Decade. De Werkgroep heeft het afgelopen jaar een werkboek over het jaarthema
‘Reformatie en Tolerantie’ samengesteld, dat naar alle lutherse gemeenten is gestuurd. In
2014 verschijnt de uitgave ‘Reformatie en politiek’. De NLVB-bijdragen vormen een
belangrijk aandeel in deze werkboeken.
De Brief
Het afgelopen jaar heeft Hannah Schipper, die jarenlang met hart en ziel samen met ‘haar’
redactieteam ‘De Brief’ verzorgde, haar werk noodgedwongen moeten neerleggen.
Hannah’s gezondheid is na haar besluit om te stoppen met verdere behandeling van haar
ongeneeslijke ziekte in ras tempo achteruit gegaan. Gelukkig was Agnes Fossen al zo goed
ingewerkt dat zij het stokje van Hannah kon overnemen en is er een eerste prachtige
Winterbrief verschenen, waarvan Agnes de hoofdredacteur is. Omdat ook de gezondheid
van Corrie Godschalk zorgelijk werd, was het zaak om als bestuur uit te zien naar
uitbreiding van de redactie. Die is gevonden in de persoon van Henny Rouwhorst en in de
laatste Brief van 2014 heeft u al kennis kunnen nemen van Henny’s pennenvruchten. Een
en ander betekent dat de redactie nu in hoofdzaak wordt gevormd door Agnes, Henny en
ds. Fia Tempelaar-van Leeuwen. De heer Tom Tempelaar neemt een belangrijk aandeel in
de totstandkoming van De Brief voor zijn rekening, nl. de druk en de verzending.
De komende tijd zullen we in goed overleg met de redactie of er verdere stappen
ondernomen dienen te worden i.v.m. eventuele uitbreiding van de het redactieteam.
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Website en verdere publiciteit.
Het afgelopen jaar heeft onze webmaster Elisabeth Huxdorff veel werk verzet om onze
website www.nlvb.net gereed te krijgen. En dat is gelukt! We zijn trots op dit mooie stukje
werk en krijgen veel complimenten over de opmaak en duidelijkheid. Daarnaast wordt de
mogelijkheid geboden om zich te ‘liken’ aan de NLVB-Facebookaccount. We hopen hiermee
met name meer jonge vrouwen enthousiast te krijgen voor het vrouwenwerk.
De secretaris stuurde weer persberichten en uitnodigingen voor de NLVB-activiteiten naar
kerkenraden en besturen. Ook werd een aantal keren “De Brief’ naar kerkenraden en
predikanten gestuurd.
Toekomst
In 2016 hoopt de NLVB haar 60-jarig bestaan te kunnen vieren. We kunnen hier al melden
dat dit zal plaatsvinden op zaterdag 14 mei 2016 in het Koetshuis van Kasteel Hoekelum
in Bennekom.
En tja, eigenlijk hoort er iets gezegd te worden over de toekomst die de NLVB voor ogen
heeft. Maar leert het heden ons niet telkens weer dat eerder gemaakte ‘plannen met het
oog op de toekomst’ lang niet altijd gerealiseerd kunnen worden door onvoorziene
omstandigheden? Het is beter te leven vanuit de verwachting, leerde ik in de Advents- en
Kersttijd: de verwachting dat het allemaal wel goed komt. Hoe dikwijls is het niet goed
gekomen op momenten dat we dachten niets nieuws meer te kunnen verzinnen, en het
opeens weer aan alle kanten begon te borrelen aan creatieve ingevingen en ideeën, bij
onszelf als bestuur en nog belangrijker bij onze leden, die dit met ons wilden delen. Aan
het eind van ieder jaar kunnen we toch terugzien op mooie en inspirerende activiteiten, op
warme ontmoetingen met elkaar, op een goede samenwerking met andere vrouwen en
besturen.
In de Kerstbrief schreef ik u over ‘de kring van verbondenheid’ die de presidente van de
lutherse vrouwenvereniging van Stadskanaal bij hun 60ste verjaardag uitdeelde. Zo gaan
we dan ook maar het nieuwe jaar in: staande in de kring, hand in hand, verbonden met
elkaar, staande rondom het Licht, in het volste vertrouwen en de verwachting dat ook het
komende jaar een goed jaar zal zijn.
Zutphen, december 2014
Coby Aartsen, secretaris
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