Jaarverslag NLVB 2013
Leden
Eind december 2013 waren er bij de NLVB 162 leden geregistreerd,
waarvan 35 in 4 groepen en 127 individuele leden. In 2012 waren er de volgende
mutaties: 2 nieuwe leden; 10 afmeldingen, waarvan 4 door overlijden.
Bestuur
Het bestuur werd in 2013 gevormd door:
datum intrede
herbenoeming
ds. Marlies Schulz
president
2005
2013
Coby Aartsen-Kraaijpoel
secretaris
2001
2012
Erika Hillebrand
penningmeester
2003
2011
Hannah Schipper
algemeen bestuurslid
2002
2010
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
Hannah Schipper is aftredend en niet herkiesbaar. Hannah heeft er sinds 2002 zorg voor
gedragen dat er ieder kwartaal het hooggewaardeerde bondsblad “De Brief’ bij alle leden
en geïnteresseerden werd thuisbezorgd. Ds. Fia Tempelaar-van Leeuwen blijft als lid van
het redactieteam de contactvrouw naar het bestuur. Elisabeth Huxdorff zal zich met name
gaan bezig houden met de ontwikkeling van de NLVB-website en wordt daarmee onze
webmaster.
Er is door het bestuur vijf maal vergaderd, te weten op 23 januari, 3 april, 12 juni, 2
oktober en 27 november, in de lutherse kerk te Utrecht.
De studiedag was op 9 maart in Utrecht en de ontmoetingsdag op 20 april in Amsterdam.
Daarnaast was het bestuur betrokken bij een tweetal activiteiten georganiseerd door de
lutherse vrouwengroep van Den Haag, waar op 1 juni lutherse vrouwen uit het hele land
elkaar ontmoetten. Sara de Weerd is hierbij de contactvrouw naar het bestuur. Op 23
november is er in hetzelfde verband een bezoek gebracht aan de expositie van de Dode
Zeerollen in het Drents Museum in Assen.
Op 12 juni heeft de jaarlijkse beleidsdag plaatsgevonden in de lutherse kerk te Utrecht.
Van 18 – 21 november was Coby Aartsen als ‘liaison person’ voor de Nederlandse lutherse
achterban bij de West-Europaconferentie van de LWF-afdeling Women in Church and
Society in Stuttgart. Marta Kubala heeft haar hierbij vergezeld.
Vertegenwoordigingen
Ontmoetingsdag St. Melanchton Ede
Jaarvergadering LDF Utrecht
LWF-vrouwennetwerk West-Europa
Lutherse kerkkorendag Utrecht
Lutherdag, Utrecht
Ontmoetingsdag Bond van OudKatholieke Vrouwen, Gouda
Ontmoetingsdag Protestantse Vrouwen
Organisatie, Ermelo
Gesprek Synodale Commissie, Utrecht

-

Sara de Weerd, Agnes Fossen
Marta Kubala, Coby Aartsen
Coby Aartsen
Sara de Weerd, Coby Aartsen
Sara de Weerd, Coby Aartsen, Agnes Fossen

- Coby Aartsen, Ilona de Wit
- Sara de Weerd
- ds. Marlies Schulz, Coby Aartsen

Jaarthema
Het bestuur besloot aan te sluiten bij de jaarthema’s van de Luther Decade. Voor 2013
was dat ‘Reformatie en tolerantie’. Het bleek een goede keuze te zijn, eens te meer omdat
het begrip ‘tolerantie’ in de samenleving als geheel een breed en heftig onderwerp van
gesprek was.
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Studiedag
Voorbereidingscommissie: ds. Marlies Schulz, Coby Aartsen, Sara de Weerd en Ilona de
Wit. Op 9 maart 2013 vond de studiedag plaats in de lutherse kerk in de Hamburgerstraat
in Utrecht. In een volle kerk werd naar een inspirerende inleiding van de CDA-politica en
‘ambassadrice’ van de migrantenkerken Kathleen Ferrier geluisterd en vond er een
levendige interactie plaats. In de middag waren er verschillende workshops. De
bibliodramagroep leefde zich in o.l.v. ds. Marlies Schulz in het verhaal van Hagar en Sara.
Ds. Fia Tempelaar speelde met haar groep het tolerantiespel en dichtte met de groep
prachtige ‘elfjes’. O.l.v. Paula van Cadzand werden kleurrijke scheurcollages gemaakt.
De dag werd afgesloten met een viering o.l.v. ds. Marlies Schulz.
Ontmoetingsdag
Voorbereidingscommissie: Erika Hillebrand, Marta Kubala, Coby Aartsen.
De ontmoetingsdag vond plaats op 20 april in de Maarten Lutherkerk in Amsterdam. Met
de geweldige ondersteuning van Hanne Wilzing, projectleider van het diaconaal bureau ‘In
de Zwaan’ en de hulp van een heel aantal Amsterdamse gemeenteleden was het mogelijk
deze dag in het verlengde van het thema waar de studiedag mee begonnen was te
organiseren. Het begrip ‘tolerantie’ liep als een rode draad door de dag heen, te beginnen
in het morgengebed, waarin ds. Fia Tempelaar ons voorging. Na de ledenvergadering die
vanwege tijdgebrek zeer kort was, werd de zaal klaargemaakt voor een warm buffet dat
door onze Surinaamse zusters o.l.v. Martha Juriaans was bereid en waarvan door ieder
genoten is. De maaltijd werd afgewisseld met verhalen uit het leven van een drietal
Surinaamse zusters en hadden betrekking op de herdenking van de afschaffing van de
slavernij, 150 jaar geleden. In het middagprogramma kon er gewandeld worden o.l.v.
leden van de Amsterdamse gemeente langs de plekken die met Anne Frank verbonden
zijn. Ook werd door een groep het gasthuis ‘In de Roos’ en het diaconaal bureau ‘In de
Zwaan’ bezocht.
Ledenvergadering
Voor het verslag van de ledenvergadering wordt verwezen naar ‘De Brief’ no. 2 2013.
Vrouwencontactdagen
Het bestuur nam het besluit om na raadpleging van de leden te stoppen met de
organisatie van de Vrouwencontactdagen in Kasteel Hoekelum. Op de vraag van het
bestuur aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor de commissie die deze dagen
voorbereidt, is geen enkele aanmelding gekomen. Op de vraag naar de behoefte om deel
te nemen aan de dagen, zijn twee positieve reacties gekomen. Aangezien het bestuur voor
het laatstgehouden weekend in oktober 2012 slechts met zeer grote moeite op het
allerlaatst nog het benodigde minimumaantal van 15 deelnemers kon realiseren ligt het
voor de hand dat stopzetten de enige optie was.
Er is het afgelopen jaar op passende wijze afscheid genomen van de drie vrouwen die - de
laatste jaren samen met het bestuur – de dagen hebben georganiseerd. Van Margreet van
Dijk werd op de ontmoetingsdag afscheid genomen en van Riki den Hollander en Fannie
Hafkamp in Koudum, waar Fannie woont. Door een bestuursdelegatie (Erika Hillebrand en
Coby Aartsen) is aan alledrie een kunstig geurolielampje aangeboden.
In de plaats van deze meerdaagse activiteiten heeft het bestuur besloten ééndaagse
activiteiten te organiseren, waarbij incidenteel aangesloten kan worden bij het eerder in
dit verslag genoemde initiatief van de Haagse vrouwengroep.
Beleidsdag NLVB
Op 13 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 viertal 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 volgen
De Paas- en Kerstliturgie niet meer apart uitgeven, maar integreren in ‘De Brief’
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.
In plaats van de Vrouwencontactdagen het organiseren van ééndaagse activiteiten
al dan niet in verbinding met de Haagse vrouwengroep.
Voorbereiding van een gesprek met de Synodale Commissie over de integratie van
de taken van het slapend Landelijk Luthers Vrouwenoverleg in de NLVB en het
borgen van de internationale contacten met het LWF-vrouwennetwerk.
De ontmoetingsdag blijven organiseren in lutherse gastgemeenten en bij de
voorbereiding vrouwen van de betreffende gemeente betrekken.

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 zal de Europaconferentie in Meissen (bij
Dresden) plaatsvinden, waar de gekozen thema’s en de verbinding ertussen verder
uitgediept worden.
Gesprek met de Synodale Commissie.
Op 29 november hadden ds. Marlies Schulz en Coby Aartsen een gesprek met de
presidente mw. drs. Trinette Verhoeven en secretaris mw. Steffie von Asmuth. In de
synodevergadering in het voorjaar van 2014 zal bekend worden gemaakt dat het LLVO
opgeheven wordt 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. Een
eerste afspraak is daarvoor reeds gemaakt.
De Brief
Het afgelopen jaar kon door de ziekte van de motor van het redactieteam, Hannah
Schipper, de totstandkoming van ‘De Brief’ niet zo soepel verlopen als anders. Toch heeft
het betrokken en enthousiaste redactieteam - dat naast Hannah bestaat uit Agnes Fossen,
Corrie Godschalk en ds. Fia Tempelaar-van Leeuwen – het met vereende krachten voor
elkaar gekregen om vier mooie Brieven te produceren.
De Paasliturgie is het afgelopen jaar voor het laatst separaat verschenen. De redactie
heeft zich voorgenomen om voor de tijd van Pasen en Kerstmis zoveel mogelijk passende
bijdragen, waaronder een meditatie van een luthers predikant, in ‘De Brief’ op te nemen.
Hiermee krijgen de groepen die nog een eigen Paas- en Kerstviering willen houden
voldoende handvatten aangereikt om er een mooi geheel van te maken.
Tom Tempelaar was weer de ‘sterke man’ achter de redactie, die de gehele zorg van
drukken, verzenden, verzendadministratie en niet te vergeten technische adviezen op zijn
schouders nam.
Verdere publiciteit.
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. Met ingang van 1 januari 2014 hoopt Elisabeth Huxdorff de eerste
aanzet van een eigen NLVB-website gereed te hebben. Om meer jonge vrouwen te
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betrekken bij het vrouwenwerk zijn er plannen tot het aanvragen van een Facebookaccount.
Toekomst
In 2016 hoopt de NLVB haar 60-jarig bestaan te kunnen vieren. Ook al worden we
veelvuldig opgeroepen niet te ver vooruit te kijken, maar ‘in het nu’ te leven en dat ook
nog met ‘mindfulness’, volle aandacht, we ontkomen toch niet helemaal aan die
vooruitblik. Met de voorbereiding van onze activiteiten zullen we tijdig moeten beginnen,
willen we u een mooi programma voorzetten en ja, daarbij is een strakke planning toch
gewenst. Tot nu toe lukt dat goed, mede dankzij onze ervaring dat er van alle kanten met
ons meegedacht wordt, door leden en andere lutheranen die het luthers vrouwenwerk een
warm hart toedragen. Daarom kunnen we ook zeggen dat we vol vertrouwen en goede
moed verder gaan, in het besef dat we als bestuur door u gedragen èn door u geïnspireerd
worden. Zolang dat blijft plaatsvinden, kunnen we toch zeker met elkaar in de komende
tijd een heel aantal fijne ontmoetingen èn een prachtig jubileumfeest tegemoet zien?
Zutphen, december 2013
Coby Aartsen, secretaris
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