
 

 

Lief NLVB lid, 

 

Zaterdag 2 oktober 2021 vanaf 10:00 uur viert de NLVB haar 65-jarig jubileum in de Lutherse Kerk 

te Kampen, Burgwal 85, 8261 ES. Voor dit feest hopen we vele lutheranen te mogen verwelkomen. 

 

Na de koffie beginnen we met een korte ledenvergadering waarin we het jaarverslag en de 

jaarrekening over 2020 doornemen.  ds. Marianne van der Meij-Seinstra en secretaris a.i. Elisabeth 

Huxdorff hebben zich niet beschikbaar gesteld voor een nieuwe bestuurstermijn. Van hen nemen 

we afscheid.  

Maar we kunnen u ook voorstellen aan ds. Catrien van Opstal, die, na één jaar “snuffelstage”,  het 

voorzitterschap van Marianne zal gaan overnemen.  

 

Dan is het tijd voor een gezellige, feestelijke en vermakelijke jubileumlunch, die we naar goed 

luthers Tischreden gebruik omlijsten met muziek, zang, poëzie en/of toespraken. 

Na de lunch gaan we met elkaar naar het Ikonenmuseum; dit is op 1 minuut lopen. 

Naast onze leden hopen we vele vrienden en bekenden(zowel mannen als vrouwen) te begroeten!  

 

Programma van de Jubileumdag: 

 

10.00 uur: Aankomst met koffie/thee 

10.30 uur: Morgengebed; aansluitend herdenking overledenen 

10:45 uur: Jaarvergadering 

   Jaarverslag en jaarrekening 2020 (gepubliceerd in De Brief, Lente 2021) 

   Verslag controle kascommissie, decharge bestuur over 2020 

   Benoeming nieuwe kascommissie 

Afscheid/benoeming bestuursleden 

De Brief 

Blik op de toekomst   

   Rondvraag 

11:30 uur: Muziek, vermaak en lunch 

13:30 uur: Aankomst Ikonenmuseum - rondleiding 

15:00 uur: Koffie/thee in de kerk 

16:00 uur: Dagsluiting 

 

U kunt u opgeven bij Helena Axler via h.v.axler@gmail.com of tel. 06-231 555 84 

De kosten voor deze uitgestelde Ontmoetingsdag zijn € 25 per persoon. U kunt het bedrag 

overmaken op rekening NL29 INGB 0001 1397 33 ten name van Nederlandse Lutherse Vrouwen 

Bond.  

 

Het museum accepteert de museumkaart. Wilt u deze meenemen als u die heeft? 

Mocht u slecht ter been zijn en een rolstoel nodig hebben voor de rondleiding, wilt u dit alstublieft 

vooraf aangeven, dan kunnen we ervoor zorgen. 

 

Vanzelfsprekend houden we rekening met alle geldende Covid-19 maatregelen. 
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Jaarvergadering NLVB 2 oktober 2021 te Kampen 

Toelichting bij agendapunt “De Brief”: we vragen hier uw stem. 

In coronatijd waren fysieke ontmoetingen helaas niet mogelijk. De redactie van De Brief en het bestuur 

hebben daarom de brief meer inhoud gegeven en de Lentebrief 2021 is uitgegeven in keur. 

Deze lente uitgave is bijzonder goed ontvangen. Ze zag er ook veel mooier uit! 

Er zijn steeds meer leden die vanwege haar leeftijd onze bijeenkomsten niet meer kunnen bijwonen, maar 

des te meer genieten van De Brief.  

De Brief ligt ook op leestafels van kerken en we delen uit aan niet-leden. Hiermee is het blad ons 

visitekaartje. 

Kleurendruk kost wel veel meer dan zwart wit: bijna twee keer zo veel. 

Onze contributie is al jaren niet gestegen. Ons ledenaantal loopt terug. Er komt dus minder 

contributieopbrengst binnen. 

Wij stellen voor om de contributie per 2022 te verhogen ten gunste van de kleurendruk van De Brief.  

Bij een verhoging naar € 30 zou de kosten volledig dekken. Dit is wel meteen een grote sprong. 

Contributieverhoging naar € 25 dekt de kosten niet volledig en zou met de huidige middelen jaarlijks 

verantwoordelijk zijn voor een klein negatief resultaat. 

 We willen graag in stemming brengen of u het eens bent met een contributieverhoging tot € 25 of € 

30 per jaar. 

Leden die niet aanwezig kunnen zijn in Kampen, kunnen hun stem sturen naar h.v.axler@gmail.com of per 

post naar Helena Axler, Franklinstraat 122, 2562 CK Den Haag. Graag voor 18 september, zodat we deze 

stemmen mee kunnen nemen naar de jaarvergadering. 

 

Jaarvergadering NLVB 2 oktober 2021 te Kampen 

 

Toelichting bij agendapunt “Blik op de toekomst”; ter discussie en overweging 

 

Tijdens de Brainstormdag bespraken we onze reactie n.a.v. de aanbevelingen van de Synode, die zij 

aangaven tijdens het jaarlijkse contact. 

a. Onze gedachten bij wie en wat de NLVB is: 

 Wij zijn Lutherse Vrouwen die elkaar vasthouden in het Luthers Gedachtengoed en elkaar 

inspireren en creatief zijn in het uiten van onze spiritualiteit. 

 De vrolijke ontmoeting is voor ons erg belangrijk en hoeft niet met een vast patroon van b.v. 

iedere week of maand en geen eenrichtingsverkeer. 

 We doen het met en voor elkaar. De Brief is ook erg belangrijk merken we steeds.  

b. Introducees zijn welkom. De naam willen we liever niet veranderen. 

c. Jongeren: Willen we dat of gaan we eerst eens een enquête houden onder de 40-65 jarigen die 

actief kerklid zijn en willen zij iets met de NLVB en wat zijn hun interesses. Dat kan een startpunt 

zijn. Met een andere invulling kunnen we ook jongeren aanspreken. 
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d. Meer aansluiting zoeken bij de Oecumenische Vrouwen Synode. Ook daar leven vragen: hoe gaan 

we verder. 

e. Meer aandacht geven aan het Lutherse door b.v. spreeksters te zoeken met veel kennis. 

f. De Roos van Culemborg beweegt zich met verve in de driehoek cultuur-kerk-samenleving. Veel 

bruikbare initiatieven, zoals nu: Zeven wegen van Barmhartigheid. 

g. Internationale contacten in Luthers Nederland. De taal is soms een probleem, er zijn wel 

plaatselijke contacten. 

h. Meer aandacht in de PKN, hoe krijgen we dat? 

Hierbij zij opgemerkt, dat het bestuur klein en kwetsbaar is, nog steeds zonder secretaris en met het 
vertrek van Elisabeth Huxdorff krijgen we meer werk. Als we aansluiting vinden bij anderen, kan dit weer 
betekenen dat we het wellicht lichter krijgen, omdat we dan taken met hen kunnen verdelen, maar 
daarvoor is eerst een investering van tijd en energie nodig. 
 

 Twee vragen dus ter discussie:  

1. Hoe denken de leden over de aangegeven punten? 

2. Staat iemand op om ons te helpen? 

 
We gaan er niet vanuit dat we deze discussie in de jaarvergadering uitputtend kunnen afronden. Al jullie 

input, op de vergadering of op een ander moment per mail of brief is welkom en zullen we meenemen in 

de overwegingen.  

 

 

 

Lutherse kerk Kampen, Burgwal 85, 8261 ES 

Kampen 

 

Toch nog even een aanvulling over het 

parkeren.  

Op de Nieuwe Markt kan je NIET  parkeren, 

dan is er de  zaterdagmarkt.  

Gratis parkeren kan achter het Stadhuis 

 Adres Stadhuis Gemeente Kampen:  

Burgemeester Berghuisplein 1  

8261 DD Kampen 


