VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NEDERLANDSE
LUTHERSE VROUWENBOND D.D. 10 MEI 2014 IN ZWOLLE.
1. Opening.
Mw. drs. Fia Tempelaar-van Leeuwen heet namens het bestuur alle leden, gasten en
belangstellenden welkom. Namens het bestuur van de Protestantse Vrouwen Organisatie
zijn aanwezig de dames Gré Popping en Coby Klop. Er is een afmelding van mw. drs.
Steffie von Asmuth, namens de Synodale Commissie. De president van het NLVBbestuur, mw. drs. Marlies Schulz, is verhinderd vanwege een overlijden in haar
familiekring. Mw. Erika Hillebrand zal het voorzitterschap tijdens de jaarvergadering
waarnemen.
2. Morgengebed.
Berthilde Nowak gaat voor in het morgengebed. De lezing is Psalm 23 en het lied dat we
zingen is ‘De dag gaat open voor het Woord des Heren’. Centraal staat het gedicht ‘Wie
ben ik?’ van Dietrich Bonhoeffer.
3. Herdenking.
Mw. drs. Fia Tempelaar-van Leeuwen noemt de namen en ontsteekt lichtjes voor de
leden die het afgelopen jaar zijn overleden:
- Op 8 mei 2013, mw. A Logman-Wentink te Nieuwe Pekela in de leeftijd van 85
jaar
- Op 23 mei 2013, mw. Ingeborg Nahuijsen-Klepper te Raamsdonkveer in de
leeftijd van 89 jaar
- In mei 2013, mw. M. Roelofs-Aries te Amsterdam
- Op 26 januari 2014, mw. Liz van der Marel te Eindhoven in de leeftijd van 69 jaar.
Daarna worden de namen genoemd en lichtjes ontstoken voor: mw. ds. Ineke Schorel;
mw. Lies Boendermaker; prof. dr. Boendermaker; ds. Arie-Cees Verwaal en mw. ds.
Cornelia Hübner; Hannah Schipper; Marta Kubala en nog enige anderen.
4. Jaarverslag 2013.
Met dank aan de secretaris wordt het verslag zonder dat er vragen of opmerkingen zijn
goedgekeurd.
5. Jaarrekening 2013.
Ook n.a.v. de jaarrekening zijn er geen vragen of opmerkingen. De penningmeester
voegt toe dat de jaarrekening laat zien dat er een goede uitvalsbasis is om naast de
vaste activiteiten ook extra activiteiten te ontplooien, mede dankzij de jaarlijkse
garantiesubsidie van het Luthers Diakonessenhuis Fonds.
6. Verslag kascommissie en décharge bestuur.
De kascontrolecommissie 2013 bestond uit de dames Wil van Opstal en Helena Axler.
Omdat Helena verhinderd was, heeft mw. Agnes Fossen haar vervangen. Agnes meldt
dat zij en Wil de financiële stukken en verantwoording in orde hebben bevonden en
verzoekt de vergadering het bestuur décharge te verlenen. De vergadering stemt
hiermee in.
De kascontrolecommissie 2014 zal worden gevormd door Helena Axler en Agnes Fossen,
die zich hiertoe beiden bereid hebben verklaard.
7. Bestuurssamenstelling.
Aftredend is mw. Hannah Schipper. Hannah heeft drie termijnen met veel toewijding
haar bestuurstaken vervuld, de eerste termijnen als secretaris en de laatste termijn als
algemeen lid met de bijzondere opdracht van redacteur van ‘De Brief’. Helaas is zij
ernstig ziek geworden, waardoor de toekomst onzeker werd en is. Met de fantastische
bijstand die zij krijgt van de drie leden van het redactieteam is zij toch met vallen en
opstaan actief betrokken gebleven bij het maken van ‘De Brief’ hetgeen haar veel
positieve energie oplevert. Als bestuur zijn we blij dat het op deze wijze mogelijk blijft

om 4 x per jaar dit mooie en zeer gewaardeerde kwartaalblad uit te geven. Hannah zal
ook na haar aftreden als bestuurslid de redactie blijven waarnemen, zo lang als het haar
gegeven wordt. Het bestuur bezint zich samen met Hannah op een passend afscheid, als
dank voor alles wat ze in de twaalf jaar van haar bestuurslidmaatschap gedaan heeft
voor onze Bond.
8. De Brief.
Mw. drs. Fia Tempelaar-van Leeuwen, lid van de redactie, zegt dat het redactieteam zich
inzet om met inachtneming van het jaarthema steeds een prettig leesbaar en inspirerend
geheel van De Brief te maken. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van bijdragen van de
leden. De redactie is wel op zoek naar versterking en uitbreiding van het redactieteam en
zij vraagt de leden dit verzoek in overweging te willen nemen. Het redactieteam komt 4 x
per jaar bijeen.
9. Website.
Mw. Elisabeth Huxdorff is binnen het bestuur aangesteld als webmaster. Het hebben en
onderhouden van een website is door de belastingdienst verplicht gesteld en wordt door
het bestuur gezien als een uitstekend medium om een breder contact met leden en
andere geïnteresseerden te onderhouden. Door computerpech is het helaas niet gelukt
om al op de ontmoetingsdag de eerste aanzet van de website te kunnen presenteren,
maar er wordt hard aan gewerkt dit spoedig te kunnen doen.
10.Beleidsdag en Herfstactiviteiten.
Mw. Coby Aartsen vraagt aandacht voor de beleidsdag die het bestuur op 11 juni a.s. in
de lutherse kerk in Utrecht houdt en waarbij de leden na opgave welkom zijn om met het
bestuur mee te denken. De leden worden uitgenodigd voor de lunch om 12.30 uur en
aansluitend de beleidsbespreking mee te maken. Opgave bij de secretaris.
Dan zijn er twee extra activiteiten in de herfst, die ook in de binnenkort te verschijnen
Brief staan vermeld. De eerste activiteit is op zaterdag 27 september in Amsterdam,
waar in de morgen een bezoek gebracht wordt aan de Portugese Synagoge o.l.v. drs.
Arno Fafié en ’s middag aan de Luther Collectie Amsterdam o.l.v. de heer Paul
Toorenburgh. De lunch wordt gebruikt in het Pastoraal Centrum van de lutherse
gemeente Amsterdam.
In het weekend van 7, 8 en 9 november is het beeldhouwcentrum te Koudum
gereserveerd. Het thema is ‘Omgaan met verdriet’ en het wordt georganiseerd door
Fannie Hafkamp, Herma Bovenkerk en het NLVB-bestuur. Er is plaats voor ongeveer 12
deelnemers.
11.Rondvraag.
- Mw. Corrie Jense spreekt uit veel waardering te hebben voor ‘De Brief’ en moedigt
aanwezigen die het blad nog niet kennen aan de bladen die zij beschikbaar stelt,
mee te nemen en te lezen. Coby Aartsen heeft er ook nog een paar, deze worden
in de koffiekamer neergelegd.
- Mw. ds. Chica van Dam haakt hierop in en vraagt de leden die De Brief krijgen
nadat ze hem zelf gelezen hebben ook aan anderen door te geven. Leden kunnen
bij de redactie ook om een extra exemplaar vragen om door te geven.
- De heer Jan Hilhorst vraagt naar de mogelijkheid van digitale verspreiding. Mw.
drs. Fia Tempelaar-van Leeuwen zegt dat dit vanwege het gebruik van andere
bronnen riskant is en vervelende juridische consequenties kan hebben.
- Mw. Coby Aartsen vraagt ieder de kaarten die als groet en ter bemoediging naar
een aantal mensen worden gestuurd te ondertekenen. Ze zullen rondgaan na de
afsluiting van de vergadering.
- Mw. Sara de Weerd vraagt aandacht voor het project van de Zwolse lutherse
gemeente. De helft van de collecte die vandaag wordt bijeengebracht is voor dit
project in Ghana bestemd. Etje Verhagen, die deze dag heeft helpen
voorbereiden, maar hier helaas niet kan zijn, is de contactpersoon voor het
project. Er wordt geld ingezameld om naaimachines te kopen, waarmee manden

-

en tassen worden gemaakt. Zo wordt het dorp geholpen op de weg naar
zelfvoorziening en worden de kinderen in staat gesteld vervolgonderwijs te
genieten. In de koffiekamer is een hoek ingericht waar handnijverheid uit Ghana
verkocht wordt.
Daarna krijgt mw. Virginie Eeninkwinkel het woord. Ook zij heeft weer een hoek in
de koffiekamer ingericht waar allerlei mooie en kunstzinnige producten uit haar
Keniase dorp worden verkocht. Van de opbrengst worden bijvoorbeeld
vervolgonderwijs en de aanschaf van koeien bekostigd.

12.Sluiting.
Hierna beëindigt de waarnemend voorzitter de jaarvergadering, met dank aan ieders
inbreng.

