VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NEDERLANDSE
LUTHERSE VROUWENBOND D.D. 25 APRIL 2015 IN ZAANDAM.
1. Opening.
Mw. ds. Marlies Schulz heet namens het bestuur alle leden, gasten en belangstellenden
welkom. Namens de Synodale Commissie is mw. drs. Steffie von Asmuth aanwezig.
Mw. Erika Hillebrand kan helaas niet aanwezig zijn vanwege het overlijden en
afscheidsplechtigheid van haar broer deze dag.
2. Morgengebed.
Ds. Marlies Schulz gaat voor in het morgengebed. De lezing is een dichterlijke bewerking
van Genesis 1 en het morgenlied is lied 839 uit het nieuwe liedboek.
3. Herdenking.
Ds. Marlies Schulz noemt de namen en ontsteekt lichtjes voor de leden die het afgelopen
jaar zijn overleden:
 op 13 november 2014 overleed te Punthorst in de leeftijd van 75 jaar Willem
Fossen, echtgenoot van Agnes Fossen.
 op 7 januari 2015 overleed te Freiburg (Dld.) in de leeftijd van 62 jaar ds. ArieCees Verwaal, echtgenoot van ds. Cornelia Hübner.
 op 14 januari 2015 overleed te Amsterdam in de leeftijd van 98 jaar mw. Nanny
Brouwer-Hylcklama Vlieg.
 op 18 januari 2015 overleed te Venray in de leeftijd van 73 jaar mw. Hannah
Schipper, oud-secretaris van de NLVB en oud-redacteur van De Brief.
 op 27 januari 2015 overleed te Hamburg in de leeftijd van 86 jaar Dietrich Emil
Ludwig Schulz, vader van ds. Marlies Schulz.
 op 3 februari 2015 overleed te Dordrecht in de leeftijd van 82 jaar ds. Karla
Georgina Hage.
 op 9 februari 2015 overleed te Groningen in de leeftijd van 55 jaar Joseph Marinus
Cornelis Schaap, echtgenoot van ds. Susanne Freytag.
 De afgelopen week is bericht ontvangen van het overlijden van:
- Mw. Gerry Paasch, diaken van de ELG Breda en lid NLVB
- Mw. drs. Margaretha Siregar-Emck, emeritus-predikante Evangelisch-Lutherse
Kerk
- Albert Hillebrand, broer van Erika Hillebrand
Daarna worden de namen genoemd en lichtjes ontstoken voor degenen die vanwege
verdriet en gemis van geliefden, door ziekte of andere moeilijke omstandigheden in onze
gedachten zijn.
De herdenking wordt afgesloten met de woorden van het lied ‘Blijf geborgen in je naam’
uit Eva’s lied.
4. Jaarverslag 2014.
Met dank aan de secretaris wordt het verslag zonder dat er vragen of opmerkingen zijn
goedgekeurd.
5. Jaarrekening 2014.
Ook n.a.v. de jaarrekening zijn er geen vragen of opmerkingen, waarmee de financiële
stukken zijn goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie en décharge bestuur.
De kascontrolecommissie 2014 bestond uit de dames Agnes Fossen en Helena Axler.
Agnes meldt dat de commissie 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 2015 zal worden gevormd door Erika Hillebrand en Hennie
Rouwhorst, die zich hiertoe beiden bereid hebben verklaard.
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Drs. Steffie von Asmuth heeft een verheugende mededeling. De kosten voor de
afvaardiging naar de jaarlijkse WICAS-conferentie zullen door de lutherse synode in
samenspraak met besturen van lutherse fondsen worden vergoed.
7. Bestuurssamenstelling.
Aftredend zijn de dames Marta Kubala en Erika Hillebrand. Marta heeft gedurende acht
jaar met plezier in het bestuur meegedraaid en als bestuur hebben we mogen genieten
van haar gastvrijheid en vrolijkheid. Marta wil zich goed voorbereiden op haar definitieve
terugkeer naar haar moederland Polen. Tot die tijd organiseert zij lutherse diensten voor
de Poolse lutheranen die in Nederland werkzaam zijn en wonen. Iedere eerste zondag
van de maand, om 14.00 uur, wordt een dienst gehouden in de lutherse kerk in Utrecht.
Omdat Marta van de bergen houdt èn de Duitse taal wil blijven oefenen, krijgt zij een
mooi boek over de Dolomieten, in het Duits uiteraard….
Zoals gezegd kan Erika vandaag niet bij ons aanwezig zijn. Na drie perioden van elk vier
jaar heeft Erika de NLVB als penningmeester bijgestaan. Dat heeft ze op een geweldige
en professionele wijze gedaan. Het bestuur is blij dat Erika het komende jaar nog als
adviseur mee blijft draaien en daarbij ook de nieuwe penningmeester Helena Axler kan
inwerken. Voor Erika is er een mooie olielamp uit Taizé. Agnes zal deze meenemen, met
lampenolie en een kaart waarop iedereen haar naam kan schrijven, en aan Erika
overhandigen.
Na het afscheid van twee actieve vrouwen kan het bestuur met vreugde meedelen dat de
lege plaatsen beide ingevuld kunnen worden door Helene Axler en Margreet van Dijk.
Beide snuffelen al een poosje mee in het bestuur. De voorzitter vraagt de vergadering in
te stemmen met de benoeming van Helena Axler als penningmeester en Margreet van
Dijk als lid van het bestuur. Helena zal zichzelf voorstellen in De Brief, Margreet – die
vandaag vanwege een eerder gemaakte afspraak niet aanwezig kan zijn – is alom
bekend, o.m. als lid van de vroegere Commissie Vrouwencontactdagen.
De vergadering stemt van harte in met de benoeming van beide dames.
8. Rondvraag.
- Hennie Rouwhorst vraagt of Marta een stukje kan schrijven over de Poolse
lutherse diensten in Utrecht voor De Brief. Marta zal dat proberen te doen.
- Sylvia Liefrinck uit Den Haag vraagt of ze lid mag worden van de NLVB.
Natuurlijk, wie zou daar bezwaar tegen hebben? Van harte welkom!
- Coby Aartsen meldt dat er setjes kaarten van reformatievrouwen liggen, die
iedereen gratis mee mag nemen.
Hiermee wordt het officiële deel van de algemene ledenvergadering beëindigd.
9. De Brief.
Mw. ds. Fia Tempelaar-van Leeuwen, lid van de redactie, vertelt over het verlies van
Hannah Schipper als lid van de redactie en over de zeer ernstige ziekte van Corrie
Godschalk voor wie het onmogelijk is geworden om nog mee te doen in het
redactieteam. In de laatste vergadering hebben Agnes en Fia een lege stoel voor beide
vrouwen neergezet, met een bloem en een kaars. Gelukkig had Hennie Rouwhorst zich al
eerder aangemeld als nieuw redactielid en is er ook een aanmelding van Fannie
Hafkamp, met wie de redactie tot een afspraak zal komen. Qua inhoud zal er niet veel
aan De Brief veranderen, maar met de nieuwe hoofdredacteur Agnes Fossen zal deze
vanzelfsprekend wel een eigen stijl hanteren. Tom Tempelaar is de technische steun en
toeverlaat. In de eerstvolgende Brief komt een verslag over de oecumenische
voorbereiding van de viering van 500 jaar reformatie in 2017 in Wittenberg. Fia is hiertoe
afgevaardigd geweest naar een conferentie in Marburg en zal dit verslag ook naar
Elkkwartaal sturen.
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10.Website.
Mw. Elisabeth Huxdorff is binnen het bestuur aangesteld als webmaster. Inmiddels
kunnen we zeggen dat Elisabeth erin geslaagd is een prachtige website te ‘bouwen’ die
bekeken kan worden onder www.nlvb.net. Ieder is uitgenodigd om deze site te bezoeken.
Ook beschikt de NLVB over een Facebookaccount, waarvoor zij een gesloten groep heeft
aangemaakt. Ze roept Facebookbezitters op zich hiervoor bij haar aan te melden, om de
groep zo snel mogelijk uit te breiden. Alles wat men delen wil, kan erop: een gedicht,
een mooie uitspraak etc. Het is ook mogelijk om zich incognito te melden voor de groep.
Elisabeth zal namen van belangstellenden inventariseren en nodigt hiertoe uit.
11.Beleidsdag en activiteiten.
De beleidsdag vindt dit jaar plaats op woensdag 17 juni a.s. in de lutherse kerk in
Utrecht. Vanaf 12.30 uur zijn belangstellende leden die zich opgegeven hebben welkom
bij de lunch, waarna er van 13.30 – uiterlijk 16.00 uur het gesprek met elkaar
plaatsvindt.
Er zal o.m. gesproken worden over de jubileumviering van 60 jaar NLVB op 17 mei 2016
in Kasteel Hoekelum. De leden worden opgeroepen zich aan te melden voor de
commissie die de viering zal voorbereiden. Fannie Hafkamp heeft zich hiervoor reeds
aangemeld.
Agnes Fossen meldt tussendoor dat zij nog jubileumnummers van de Brief bij het 50jarig jubileum over heeft voor geïnteresseerden.
In het najaar wordt er nog een dagexcursie georganiseerd in Eindhoven, zie hiervoor De
Brief.
Mw. ds. Marianne Seinstra vraagt of de activiteiten die betrekking hebben op de Luther
Decade op elkaar afgestemd kunnen worden. Coby Aartsen meldt dat dit al gebeurt. Er is
een Werkgroep Luther Decade waarin ook Synodale Commissie, Luther Stichting en NLVB
bij betrokken zijn. Ds. Marlies Schulz en Coby Aartsen vertegenwoordigen de NLVB
hierin.
12.Collecte en Zaanse wetenswaardigheden.
De collecteschaal is klaargezet en ieder wordt opgeroepen gul te geven. De lutherse
gemeente Zaandam heeft gevraagd de helft van de collecteopbrengst te willen
bestemmen voor Hospice ‘De Schelp’. Mw. Sara de Weerd geeft informatie over het werk
in het hospice, omdat de vrijwilligers zich niet vrij konden maken. In oktober 2008 is dit
particulier initiatief gestart, dat breed gedragen wordt. Het hospice biedt warme en
liefdevolle zorg aan mensen in hun laatste levensfase en hun familie. Het hospice is
gevestigd in een historisch woonhuis en kan vier gasten herbergen. Ieder heeft een eigen
kamer en badkamer en er zijn gezamenlijke vertrekken. Alle zorg wordt door vrijwilligers
verricht. Men krijgt een kleine bijdrage van de overheid, verder behelpt men zich met
giften, donaties en een eigen bijdrage van de gasten. Sara beveelt de collecte van harte
bij ieder aan.
Tenslotte krijgt onze gastvrouw mw. Lya Muller het woord. Lya vertelt ons over het
bijzondere nieuwe stadscentrum, dat ook zeer omstreden bleek en verdeeldheid onder de
burgers teweeg bracht. Het is een combinatie van gedurfd design en oude traditie,
vernieuwing met behoud van de Zaanse identiteit. De bouw van het stadhuis heeft
Zaandam de Partheonprijs voor de architectuur opgeleverd. De Gedempte Gracht (die
niet meer gedempt is) is het hart van het winkelcentrum en het aanbod is veelzijdig. De
lutherse Maartenkerk is op de achtergrond gebleven. De Zaanse streek is verder bekend
om grote en beroemde bedrijven: Albert Hein, Bruynzeel, Verkade en trekt veel toeristen
met o.m. de Zaanse Schans.
Tenslotte maakt Lya ons nog opmerkzaam op de bijzondere marsepeinen foto bovenop
het heerlijke taartje bij de ochtendkoffie: de zwaan die hierop staat is vastgelegd door
mw. Leny Kamp, die het plaatje heeft geschoten in de vaart voor haar huis!
Met deze informatie kunnen we straks gericht een deel van onze middagpauze besteden,
als we tenminste wat gaan wandelen in het centrum….
Coby Aartsen, secretaris
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