
i.v.m. coronaepidemie nog niet door leden vastgesteld 

Jaarverslag NLVB 2019 

Leden  

Eind december 2019 waren er bij de NLVB 98 leden geregistreerd, waarvan 8 in 1 

groep en 90 individuele leden. 

In 2019 waren de volgende mutaties: 2 nieuwe leden; 8 afmeldingen, waarvan 3 

door overlijden. 

 

Bestuur 

Het bestuur werd in 2019 gevormd door: 

 functie intrede herbenoeming 

ds. Marianne van 
der Meij-Seinstra 

president 2017 2021 

Helena Axler penningmeester 2015 2019 

Elisabeth Huxdorff webmaster/secretaris a.i. 2013 2017 

Margreet van Dijk algemeen bestuurslid 2015 2019 

Dorica Selele algemeen bestuurslid 2016 2020 

 

We namen afscheid van Margreet van Dijk. Een zeer welkome aanvulling in het 

bestuur is Henny Rouwhorst-Arends. Zij  heeft de taak van notulist van de 

bestuursvergaderingen op zich genomen. Omdat zij ook deel uitmaakt van de 

redactie van De Brief is hiermee ook weer voorzien in een ‘in-between’ tussen 

bestuur en redactie. Helena Axler heeft aangegeven nog onze penningmeester te 

blijven. 

In het verslagjaar kwam het bestuur 4 keer bijeen, te weten: 16 januari, 10 april, 10 

juli en 9 oktober in de kosterij van de lutherse kerk te Utrecht. 

 

Vertegenwoordigingen 

WICAS 

In 2019 hield het WICAS, Woman in Church and Society, een driedaagse 
conferentie in Warschau, Polen. Thema van de conferentie was de 
‘gelijkwaardigheid voor vrouwen’. 
 Nederland werd vertegenwoordigd door Margot Jonker, predikante van de 
lutherse gemeente Zwolle. 
“Duidelijk werd dat de positie van vrouwen in Europa heel verschillend is, zowel in 
kerk als maatschappij. 
In deze conferentie kwam ook seksueel geweld aan de orde. Het komt zoveel 
voor, dat aandacht voor seksueel geweld en seksueel misbruik noodzakelijk blijft 
en geïntensiveerd dient te worden. Dat geldt ook voor Nederland. En dat geldt ook 

voor de situatie in de kerken. Een professionele omgang met slachtoffers van 
misbruik is uiterst belangrijk. Juist in kerken.”*)  
Elders in deze Brief leest u het volledige verslag van Margot Jonker 

Via de volgende link komt u op de website van de WICAS, waarop nog meer 

informatie. https://www.lutheranworld.org/content/women-church-and-society 

*) gedeelte tussen aanhalingstekens overgenomen uit het verslag van Margot 

Jonker 

 

Vrouwensynode 

In het verslagjaar was geen congres van de Vrouwensynode. 

We ontvangen het blad ‘Zijspiegel’ en de digitale nieuwsbrief van de 

Vrouwensynode. 

Dames die meer willen weten over de activiteiten van de Vrouwensynode kunnen 

een kijkje nemen op de website www.vrouwensynode.nl . Daar kun je je ook 

inschrijven voor de gratis maandelijkse digitale nieuwsbrief. 

Contact met de Synodale Commissie 

Op 22 februari 2019 hadden Marianne van der Meij en Helena Axler een gesprek 

met een afvaardiging van de Synodale Commissie, Eric Fledderus, Marlies Schultz 

Arau Vermeer en Cathy Blommendaal.  

 

Het jaarthema voor 2019 was ‘Luther en de vrouwen’. 

 

Studiedag  
Op 9 maart 2019 vond de studiedag plaats in de lutherse kerk in de 
Hamburgerstraat te Utrecht. Deze dag stond in het teken van het thema voor 2019 
‘Luther en de vrouwen’. Naast een eenentwintigtal vrouwen mochten we ook een 
zestal mannen begroeten. 
Na de metten, waarin onze presidente Marianne van der Meij voorging hield 
Prof. dr. Sabine Hiebsch een inleiding onder de titel: 
Luthers visie op vrouwen in de context van de reformatie en gendergerechtigheid 
Met behulp van een powerpointpresentatie plaatste Prof. Hiebsch Luthers visie op 
vrouwen in de context van zijn tijd. Daarna liet zij zien welke aanknopingspunten 
zijn theologie kan bieden om in de huidige tijd vragen rond de positie van vrouwen 
in de context van gendergerechtigheid te bespreken. 
 
In de workshops gingen twaalf deelnemers in gesprek met Prof. Hiebsch, zeven 
deelnemers zongen onder leiding van Sebastiaan ’t Hart, en acht deelnemers 
maakten onder leiding van Paula van Cadsand een collage. De resultaten werden 
meegenomen in de afsluitende viering; waarna Marianne van der Meij ons de 
reiszegen meegaf. 
In de Zomerbrief 2019 evenals in de ELK kwartaal van juni 2019 is een uitvoerig 
verslag van de lezing en workshops opgenomen.  

https://www.lutheranworld.org/content/women-church-and-society
http://www.vrouwensynode.nl/


                        
Ontmoetingsdag 
Op 25 mei 2019 vond de ontmoetingsdag plaats in de lutherse kerk te Haarlem.  
Met dertien aanwezigen was de opkomst laag. 
ds. Sietse van Kammen ging voor in het morgengebed op het orgel begeleid door 
Klaas Koelewijn. 
Onze presidente Marianne van der Meij, leidde de jaarvergadering.  
Na het aansteken van de kaarsjes voor de overledenen en zieken begon de 
vergadering. Het jaarverslag en de jaarrekening worden goedgekeurd. 
De kascommissie verleent decharge voor het gevoerde beleid. Agnes Fossen en 
Henny Rouwhorst zullen de jaarcijfers over 2019 controleren. Helena van Axler 
wordt herbenoemd als penningmeester. We nemen afscheid van Margreet van 
Dijk. Henny Rouwhorst heeft zich aangeboden als notuliste van de 
bestuursvergadering.  
De lage opkomst voor deze dag is mogelijk te wijten aan de drukke mei-maand. 
Omdat er nog wat tijd over was vertelde Casper van Boltaringen uit de 

geschiedenis van Luthers Haarlem. We mogen allemaal een exemplaar van het 

jubileumboek meenemen. Ook het boek van Arno Fafié ‘Opleiden tot luthers 

predikant’ mogen we meenemen. 

Na een heerlijke lunch maken we onder leiding van Arno Fafié  een zeer 

interessante wandeling langs de hofjes rond de lutherse kerk van Haarlem.  

Ter afsluiting zingen we, met begeleiding van Klaas Koelewijn, lied 244, waarna 

Marianne ons de reiszegen meegeeft. 

Een uitgebreider verslag van deze dag is opgenomen in de Herfstbrief van 2019. 

 

Brainstormmiddag 

Op 11 juli 2019 vond de jaarlijkse brainstormmiddag plaats in de lutherse kerk te 

Utrecht. Voor deze middag worden alle leden uitgenodigd. Het doel van deze 

middag is de leden zoveel mogelijk te betrekken bij de te organiseren activiteiten, 

zowel inhoudelijk als organisatorisch. 

Bij deze brainstorm was een tiental lutherse vrouwen aanwezig. 

Als algemeen thema voor 2020 kwam naar voren: “Luther”. 

Daaraan kunnen we meerdere thema’s ophangen. Omdat 2020 het jaar van 75-

jaar vrijheid is, kwam o.m. naar voren “Bonhoeffer”, Ook een  wandeling naar het 

nieuwe Luthermuseum werd genoemd. 

De lage opkomst bij de ontmoetingsdag komt nogmaals aan de orde. 

Agnes Fossen roept alle leden op kopij aan te leveren voor De Brief.  

Een uitgebreider verslag van deze middag is ook te vinden in de Herfstbrief van 

2019. 

 

 

 

Najaarsactiviteit 

Op 28 september vond de najaaractiviteit plaats te Zutphen. 

Naar aanleiding van het jaarthema 2019 “Luther en de vrouwen’ hadden Coby 

Aartsen en Margreet van Dijk een interessante wandeling voorbereid over een 

aantal bekende vrouwen die in Zutphen hebben gewoond. We noemen de 

dichteres Ida Gerhardt (een andere bekende dichter die in Zutphen heeft gewoond 

was J.C. Bloem). Voorts de heilige Walburga, waarnaar de prachtige eeuwenoude 

Walburgiskerk is vernoemd. 

Negentien dames en heren waren uit alle windstreken naar Zutphen afgereisd. Na 

eerst gezellig koffie gedronken te hebben startte om 11.00 uur de wandeling vanaf 

het station Zutphen. Halverwege de wandeling was een prima lunch geregeld. 

Tenslotte arriveerden de wandelaars in de lutherse kerk van Zutphen, waar na de 

koffie/thee deze dag werd afgesloten met een gezamenlijke viering. 

Lees vooral het uitvoerige verslag van deze dag dat is opgenomen in de 

Winterbrief 2019. 

 

De Brief, Website en verdere publiciteit 

De redactie van De Brief wordt gevormd door Agnes Fossen, eindredacteur, 

Henny Rouwhorst en Coby Aartsen. 

Elisabeth Huxdorff, verzendt De Brief naar de leden, houdt de website bij, verzendt 

persberichten en mailingen voorafgaand aan de diverse activiteiten.  

 

Toekomst 

Het bestuur ziet ook nu weer met genoegen terug op het jaar 2019. Voor 2020 is 

de ontmoetingsdag gepland op 18 april.  Het thema voor 2020 is ‘Bonhoeffer’. Het 

programma voor de studiedag over dit thema leest u elders in dit blad. 

Ook in 2020 zal het onderwerp communicatie hoog op de agenda van het bestuur 

blijven staan. Enerzijds om nog meer vrouwen en mannen te bereiken buiten het 

eigen netwerk, anderzijds om de communicatie met de leden te verbeteren. De 

digitalisering blijft daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

Ook in 2020 hopen we het bestuur te kunnen versterken met niet alleen een 

secretaris maar ook met een aantal algemene leden. 

 

Het bestuur van de NLVB, 

 

 


