Jaarverslag NLVB 2018
Leden
Eind december 2018 waren er bij de NLVB 113 leden geregistreerd, waarvan 17 in
2 groepen en 96 individuele leden.
In 2018 waren de volgende mutaties: 0 nieuwe leden; 13 afmeldingen, waarvan 1
groep en 3 door overlijden.
Bestuur
Het bestuur werd in 2018 gevormd door:
ds. Marianne van
der Meij-Seinstra
Helena Axler
Elisabeth Huxdorff
Margreet van Dijk
Dorica Selele

functie
president

intrede
2017

herbenoeming
2021

penningmeester
webmaster/secretaris a.i.
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid

2015
2013
2015
2016

2019
2017
2019
2020

Ondanks een advertentie in ELK kwartaal en meerdere oproepen in De Brief heeft
zich, na het voortijdig aftreden van Fannie Hafkamp en Kirsten-Anke Oosting, nog
geen secretaris gemeld.
De leden van het bestuur notuleerden bij toerbeurt de vergadering en momenteel
fungeert Elisabeth Huxdorff als secretaris a.i. Een onwenselijke situatie, temeer
omdat zij ook al webmaster is en zorgt voor de verzending van De Brief, voor
persberichten naar de plaatselijke lutherse redacties, ELK kwartaal en andere
bladen. Ook verzorgt zij een mailing naar de leden voorafgaand aan een activiteit.
In het verslagjaar kwam het bestuur 5 keer bijeen, te weten: 24 januari, 18 april, 11
juli, 10 oktober en 21 november in de lutherse kerk te Utrecht.
Vertegenwoordigingen
WICAS
De WICAS is het vrouwennetwerk van de LWF sinds 1972, waarin speciale
aandacht voor de positie van vrouwen in de kerk: gendervraagstukken, vrouwen in
leidende kerkposities, genderspecifiek geweld in al haar verschijningsvormen.
De laatste Wicasconferentie regio West-europa vond plaats 14-16 februari 2018 in
Hannover.
Er waren 10 afgevaardigden: uit diverse Duitse Landeskirchen, o.m. Cornelia
Hübner namens Badische Landeskirche, 1 afgevaardige (nieuw) uit Frankrijk, één
uit Oostenrijk, éen uit Italië, en Nederland is vertegenwoordigd door Marlies
Schulz. Wij misten Engeland, België.
De coördinator van de LWF,- nu Elaine Neuenfeldt - zorgt wereldwijd voor de

diverse regio's, o.a. ook West-Europa. Haar termijn stopt helaas dit jaar; er wordt
gezocht naar een opvolgster.
Het was vooral een herbezinningsvergadering. Hoe gaan we verder na het
reformatiejaar 2017.
Wat vraagt daarbij aandacht binnen onze kerken, waarbij in het bijzonder 2
thema’s naar voren kwamen:
- Genderjustice: quote 40-40-20 als streefdoel voor alle vergaderingen (ook GS)
- Ondersteuning toerusting vrouwen als voorbereiding op leidinggevende posities
- Sensibilisering voor gender specifiek geweld in eigen context , code of conduct,
formats voor vrouwen voor sensibilisering.
In het najaar van 2019 komt men weer bijeen; naar het zich laat aanzien in
Tsjechië. Lees meer over de WICAS op de website;
https://www.lutheranworld.org/content/women-church-and-society
Vrouwensynode
De vrouwensynode houdt één keer per twee jaar een congres. In het verslagjaar
was geen bijeenkomst.
Contact met de Synodale Commissie
Er was een afspraak gepland met onze presidente en onze penningmeester. Door
omstandigheden kon deze niet doorgaan. Een nieuwe afspraak is in voorbereiding.
Het jaarthema voor 2018 was ‘De Bijbel en de vrouw; Vrouwen van nu en de
Bijbel’
Studiedag
Op 17 maart 2018 vond de studiedag plaats in de lutherse kerk in de
Hamburgerstraat te Utrecht. Deze dag stond in het teken van de Vrouwenbijbel.
We begonnen de dag met een lied van de eerste vrouw uit de Reformatie, die al in
Wittenberg een lied schreef: Elisabeth Kreuziger: Lied 517.
Waarna ds. Marianne van der Meij-Seinstra, onze presidente, een inleiding hield
over het dagelijks leven van vrouwen ten tijde van het oude testament en ten tijde
van het nieuwe testament. Uiteindelijk werd vastgesteld dat er *) “voor vrouwen
veel is veranderd sinds de komst van Christus. Misschien heel langzaam, maar
toch beetje bij beetje! En wellicht nog steeds! Belangrijk voor ons allen is, dat wij in
Christus gedoopt zijn; wij zijn allen één in Christus. Laten wij daarom wandelen als
kinderen van dat Licht.”
De volledige lezing is in de Zomerbrief 2018 integraal opgenomen. Ook in de ELK
kwartaal van juni 2018 is een mooi artikel over deze dag opgenomen.
In de workshops werd gezongen onder leiding van Sebastiaan ’t Hart, gestudeerd
op Bijbelverhalen en liturgisch bloemwerk gemaakt onder leiding van Irene

Burghoorn. De verhalen, bloemstukken en liederen werden verwerkt in de
afsluitende viering.
*) tekst overgenomen uit de lezing
Ontmoetingsdag
Op 26 mei 2018 vond de ontmoetingsdag plaats in de lutherse kerk te Nijmegen.
De presidente ds. Marianne Van der Meij-Seinstra ging voor in het morgengebed.
Gelezen werd uit Handelingen 10: 44 t/m 48a.Gezongen werd lied 671; “Nu bidden
wij de heilige Geest”. Na het aansteken van de kaarsjes voor de overledenen en
zieken begon de jaarvergadering.
De jaarverslagen werden goedgekeurd. Henny Rouwhorst-Arends neemt afscheid
van de kaskommissie. De nieuwe kascommissie bestaat uit, Coby AartsenKraaijpoel en Agnes Fossen-Amptmeijer. De samenstelling van het bestuur blijft
onveranderd. Een secretaris wordt node gemist.
Na een heerlijke lunch maakt een deel van de aanwezigen een zeer interessante
wandeling door Nijmegen onder leiding van ds. Perla Akerboom. Voor degenen die
in de kerk bleven had Dick Akerboom een prachtige lezing over de geschiedenis
van de lutherse kerk te Nijmegen voorbereid. Deze ontmoetingsdag werd
afgesloten met een vesper o.l.v. ds. Marianne van der Meij.
Een uitgebreider verslag van deze dag is opgenomen in de Herfstbrief van 2018.

ontstaan was naar aanleiding van de opvoering van ‘The Passion’ op Witte
Donderdag 2017. We mochten zo’n 40 deelnemers begroeten. Ds. Marianne van
der Meij opende de bijeenkomst met het ochtendgebed. We lazen en mediteerden
over Matteüs 5: 3 t/m 10 en zongen het lied van de vrede, lied 1014; 1 t/m 5.
Pieter van Hes vertelde over de geschiedenis van de Oud Katholieken in
Leeuwarden en gaf alle aanwezigen het boekje “Sporen van religieus leven; langs
plaatsen van stilte en bezinning in Leeuwarden” ten geschenke. Vervolgens
vervoerde de ‘City-train’ van Leeuwarden het gezelschap door het monumentale
centrum van Leeuwarden. Door middel van een oortje werd uitvoerig uitleg
gegeven. Daarna stond voor iedereen warme soep met broodjes klaar.
Na de lunch werden de aanwezigen in twee groepen verdeeld, voor de twee
workshops bij de expositie. In de pauze werd gewisseld. ds. Marianne van der Meij
sloot ook deze dag af en gaf iedereen een reiszegen mee.
Ook van deze dag is een uitvoerig verslag opgenomen in de Winterbrief 2018.
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.

Brainstormmiddag
Op 11 juli 2018 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.
Er is teruggekeken op het afgelopen jaar, nagedacht over de toekomst van de
NLVB, het jaarthema voor het volgende jaar, de contacten met andere
vrouwenorganisaties, en de gang van zaken rond de PR. Al met al een vruchtbare
middag waaruit een helder beeld van de huidige NLVB ontstond.
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
2018.

Toekomst
Het bestuur ziet met genoegen terug op het jaar 2018 en gaat dan ook
voortvarend verder met het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten voor
2019. Het thema voor 2019 is ‘Luther en de vrouwen’. Het programma voor de
studiedag over dit thema leest u elders in dit blad.
In 2019 zal het onderwerp communicatie hoog op de agenda van het bestuur
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 is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
We hopen het bestuur in 2019 te kunnen versterken met niet alleen een secretaris
maar ook met een aantal algemene leden.

Najaarsactiviteit
Op 29 september vond de najaarsactiviteit plaats in de lutherse kerk te
Leeuwarden. In samenwerking met de Oud Katholieke Vrouwen in Beweging
(OKViB) was van 15 september tot 7 oktober in het kader van Leeuwarden
Culturele Hoofdstad 2018 een expositie, met als titel ‘Mienskip door het Lam’,
georganiseerd, waarin beide organisaties een inbreng hadden.
De expositie bestond uit foto’s en teksten van priester/kunstenaar Annemieke
Duurkoop en de oecumenische en hedendaagse kruiswegstatie die in Leeuwarden
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