VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NEDERLANDSE
LUTHERSE VROUWEN BOND D.D. 20 APRIL 2012 TE AMSTERDAM.
1. Opening.
Mw. ds. Fia Tempelaar-van Leeuwen gaat voor in het morgengebed waarin n.a.v. het
jaarthema “Reformatie en tolerantie” het hoofdstuk over de liefde (1 Corinthiërs 13: 1 –
9) centraal staat, in lezing en overdenking. De liederen die gezongen worden zijn “Een
droom van alle mensen samen” en het lied “Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw
handen”.
2. Herdenking.
Voorafgaand aan de herdenking wordt het lied “Heer, herinner U de namen” gezongen.
Mw. ds. Fia Tempelaar-van Leeuwen noemt de namen en ontsteekt een lichtje voor de
leden die het afgelopen jaar zijn overleden:






mevrouw M. Soeting-Geusebroek, overleden op 3 maart 20-12 te Amsterdam.
mevrouw L. van Kreel, overleden op 22 mei 2012 te Enkhuizen.
mevrouw H.G. Slootweg-Utrecht, overleden in december 2012 te Amsterdam.
mevrouw E. ten Broecke-Hijkoop, overleden op 20 maart 2013 te Zaandam.

Hetzelfde ritueel vindt plaats voor degenen die ziek zijn of anderszins in onze gedachten
zijn. Uit de kring rond de NLVB zijn dat: ds. Arie-Cees Verwaal en mw. ds. Cornelia Hübner,

mw. ds. Hermien Günther, ds. en mw. Nierop, mw. Elizabeth Huxdorff, mw. Riki den Hollander. Ook
wordt de gelegenheid geboden om een lichtje te ontsteken voor mensen uit ieders persoonlijke
levenskring.
3. Huishoudelijk jaarverslag 2012.
Het verslag wordt in bespreking gegeven. Het verslag wordt duidelijk bevonden en is
hiermee vastgesteld.
4. Financieel jaarverslag 2012.
Over het verslag zijn geen vragen en in afwachting van de bevindingen van de
kascontrolecommissie goedgekeurd.
4a. Kascontrole.
De kascontrole is verricht door de dames Margreet van Dijk en Willie van Opstal, die alles
prima in orde hebben bevonden. De penningmeester Erika Hillebrand vraagt de
vergadering het bestuur décharge te verlenen over het jaar 2012. De ledenvergadering
gaat hiermee akkoord.
Naast mw. Willie van Opstal is mw. Helena Axler bereid voor het komende jaar de
kascontrole te verrichten.
De penningmeester memoreert dat het financieel verslag van de Commissie
Vrouwencontactdagen ook is gecontroleerd en in orde bevonden. Er zal door het bestuur
afscheid genomen worden van de langstzittende leden van de commissie. Dat zijn de
dames Fannie Hafkamp, Margreet van Dijk en Riki den Hollander. Vele, vele jaren lang
hebben zij – samen met anderen die dit op ad hoc-basis deden – de
Vrouwencontactdagen tot onvergetelijke gebeurtenissen voor velen gemaakt. Fannie en
Riki kunnen hier niet zijn en zullen door het bestuur thuis worden opgezocht en bedankt.
Margreet is er wel en krijgt van Erika naast de uitgesproken dank een olielampje
aangeboden, dat verwijst naar één van onze laatste jaarthema’s “Olie voor de ziel”. We
hopen dat de NLVB voldoende olie overhoudt om zich als een olievlek te verspreiden.
5. Benoeming en herverkiezing secretaris.
De dames ds. Marlies Schulz, Sara de Weerd-Walakutty en Marta Kubala zijn aftreedbaar
en hebben zich herverkiesbaar gesteld. De dames ds. Fia Tempelaar-van Leeuwen en
Elizabeth Huxdorff hebben zich na een meeloopperiode in het bestuur verkiesbaar
gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld, waarmee de herverkiezing van de zittende
leden en de benoeming van de nieuwe leden van het bestuur vastgesteld wordt.

6. Rondvraag.
Mw. Tonnie van Rixoort vraagt of het bestuur wil overwegen een activiteit in het
Koetshuis van Kasteel Hoekelum te houden. Via de Stichting “Vrienden van Hoekelum”
zijn er subsidiemogelijkheden. De secretaris antwoordt dat dit voor bepaalde activiteiten
zoals een speciale viering of een alternatieve activiteit bijvoorbeeld in plaats van de
Vrouwencontactdagen zeker mogelijk is. Wat de studiedag betreft hecht het bestuur
eraan vast te houden aan Utrecht als meest centrale locatie. Voor de ontmoetingsdag is
enige jaren geleden met goedkeuring van de ledenvergadering besloten deze in lutherse
gastgemeenten te organiseren, ook om de verbinding met elkaar te houden. Dit wordt
ook door de lutherse gemeenten zeer gewaardeerd.
Hiermee is de algemene ledenvergadering beëindigd en volgt een informatieronde.
7a. Mededelingen.
Mw. Erika Hillebrand heeft een aantal mededelingen:
- De schalen voor de collecte worden neergezet. De helft van de opbrengst is voor
de NLVB, de andere helft voor een project van de gemeente waar de NLVB te gast
is. Dit project is het Keti-Koti festival dat op 30 juni a.s. plaatsvindt ter
herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij.
- Mw. Virginie Eeninkwinkel van de vrouwengroep Leeuwarden heeft weer
kunstnijverheid uit haar winkeltje meegenomen om hier te verkopen. De
opbrengst is voor de opbouw van haar geboortedorp in Kenia.
- Ook liggen er kaarten van “vrouwen van de reformatie”, een project van het
netwerk van lutherse vrouwen van West-Europa.
- Mw. Sara de Weerd-Walakutty heeft afgelopen februari het geld van de collecte
van vorig jaar overhandigd aan de vrouwen van de Haagse partnergemeente Kusu
Kusu Sereh op de Molukken. In de pauze kunnen er foto’s bekeken worden en
met Sara gesproken worden over haar bezoek.
7b. Gesprek met bestuur.
De secretaris neemt het woord. De tijd ontbreekt helaas om hier lang bij stil te staan.
Omdat het wel heel belangrijk is – het betreft immers de toekomst van de NLVB –
worden de leden uitgenodigd met het bestuur hierover verder te denken en mee te
praten op de beleidsdag die op 12 juni a.s. in de lutherse kerk te Utrecht plaats zal
vinden. Vanaf 12.30 uur is ieder die zich opgeeft welkom bij de door het bestuur
aangeboden lunch. Het aansluitende gesprek zal tot uiterlijk 16.00 uur duren.
Het bestuur realiseert zich door het afnemend ledental in een kwetsbare positie te
verkeren en ziet zich genoodzaakt de activiteiten hierop aan te passen. In “De Brief”
heeft een oproep aan de leden gestaan, met het doel met het oog op de voortgang van
activiteiten als de Vrouwencontactdagen en de paas- en kerstliturgie de behoefte te
peilen èn zich te verzekeren van actieve ad hoc-participatie van de leden bij de
totstandkoming van deze activiteiten. Hierop zijn slechts drie reacties gekomen. Er wordt
een dringend beroep gedaan op de ledenvergadering deze “Brief” nog eens goed te lezen
en alsnog te reageren.
Het bestuur ziet zeker mogelijkheden om op een kleinschaliger wijze bijeenkomsten te
organiseren, bijvoorbeeld naar het voorbeeld van het initiatief van de Haagse lutherse
vrouwengroep die de verbinding zoekt met de vrouwen in de plaatselijke lutherse
gemeenten. Het bestuur staat zeer open voor suggesties van de leden.
Hiermee wordt het ochtendprogramma afgesloten. We zingen een lied voor de maaltijd
“Alle ogen wachten op U, Here”, waarmee de lunchpauze is aangebroken.
Coby Aartsen

