
Jaarverslag NLVB 2020 

Leden  

Eind december 2020 waren er bij de NLVB 94 leden geregistreerd, waarvan 8 in 

een groep en 86 individuele leden. 

In 2020 waren de volgende mutaties: geen nieuwe leden; 4 afmeldingen, waarvan 

3 door overlijden. 

 

Bestuur 

Het bestuur werd in 2020 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 

Dorica Selele algemeen bestuurslid 2016 2020 

Henny Rouwhorst-
Arends 

algemeen bestuurslid 2020 2024 

Ds. C. van Opstal kandidaat bestuurslid   

 

Bij de brainstormdag mochten we een tweetal dames begroeten die aangaven ook 

wel het bestuur te willen versterken, te weten ds. Catrien van Opstal en Maria 

Knöps. Maria Knöps heeft inmiddels aangegeven, in verband met toetreden tot de 

kerkenraad van ELG Woerden, geen werkzaamheden voor de NLVB meer te 

kunnen oppakken. 

Wat onze bestuurlijke samenstelling betreft staan we in 2021 ook voor een 

uitdaging: weliswaar is ons bestuur in 2020 versterkt met Henny Rouwhorst als 

notulist en Catrien van Opstal als kandidaat algemeen bestuurslid – met beide 

dames zijn we heel erg blij – feit blijft dat we nog steeds een vacature hebben voor 

secretaris. Henny maakt ook deel uit van de redactie van De Brief en hiermee is 

ook voorzien in een ‘in-between’ tussen bestuur en redactie. 

In 2021 eindigt de termijn van Marianne van der Meij-Seinstra als voorzitter en zij 

stelt zich niet herkiesbaar We zijn dus ook hard op zoek naar een nieuwe 

voorzitster. Ook de 2e termijn van Elisabeth Huxdorff eindigt in 2021. Zij stelt zich 

ook niet herkiesbaar.  

In het verslagjaar kwam het bestuur 5 keer bijeen, te weten: 8 januari, 1april, 15 

juli,14 oktober en 18 november, waarvan alleen 8 januari en 15 juli fysiek in de 

kosterij van de lutherse kerk te Utrecht. Op de overige data werd digitaal via een 

zoomverbinding vergaderd in verband met de regeringsmaatregelen rondom het 

coronavirus. 

 

Vertegenwoordigingen 

WICAS 

Ook de voor 2020 geplande bijeenkomst van de WICAS werd vanwege het 

coronavirus werd afgeblazen. 

Voor2 - 4 juni is een conferentie voor West Europa in Straatsburg gepland. Dit 

staat door corona ook op lossen schroeven. Het programma bevat onderwerpen 

met betrekking tot gender. Ook terugkijken en wat kunnen we doen voor corona. 

En wat zijn de gevolgen van de coronapandemie voor vrouwen. In Duitsland is 

men daar al mee bezig.  

Af en toe wordt digitaal vergaderd. 

De coördinatrice van WICAS heeft ontslag gehad en dat hoorde men achteraf. Dit 

was heel vervelend voor bepaalde groepen in de wereld. Er komt een vacature 

voor de nieuwe coördinator en deze werkt op de plaats waar zij woont, dus niet in 

Geneve. Dit scheelt veel in de kosten. Er worden kandidaten gesteld door alle 

leden. Het is een baan voor 5 jaar. 

De ontwikkelingen kunt u volgen via de website van de Lutherse Wereldfederatie 

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

 

Vrouwensynode 

De OVS heeft op 8 maart een hele goede bijeenkomst gehad in Houten in het 

kader van de Internationale Vrouwendag. 
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 
Op11 december 2020 hadden Marianne van der Meij en Helena Axler een gesprek 
met een afvaardiging van de Synodale Commissie bestaande uit  Andreas Wöhle, 
Eric Fledderus, Marlies Schultz en Cathy Blommendaal.  
Diverse onderwerpen kwamen aan de orde zoals: de toekomst van de NLVB met 
een vergrijzend ledenbestand. Hoe een jongere doelgroep te bereiken en hoe 
houden we hun aandacht vast. Een naamsverandering. Meer gebruik maken van 
digitale mogelijkheden: Webinar of Online borrel.  
Meer samenwerking zoeken met de Vrouwensynode. 

 

 

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


Het jaarthema voor 2020 was in verband met de vieringen rond 75 /jaar bevrijding 

´Bonhoeffer’. 

 

Studiedag  
Op 7 maart 2020 vond de studiedag plaats in de lutherse kerk in de 
Hamburgerstraat te Utrecht. Deze dag stond in het teken van het thema voor 2020 
‘Bonhoeffer’. Ondanks het toen al rondwarende coronavirus mochten we 
vierenveertig deelnemers, zowel mannen als vrouwen, begroeten. 
Onze presidente Marianne van der Meij opende om 10.00 de bijeenkomst met het 
lezen van een Morgengebed van Dietrich Bonhoeffer en we zongen lied 280 uit het 
liedboek. 
Vervolgens gaat prof. dr. Markus Matthias in zijn inleiding uitgebreid in op het 
leven, zijn studie en de werken van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. Op 9 
april 2020 was het 75 jaar geleden dat hij is terechtgesteld. In zijn laatste jaren 
schreef hij in de gevangenis brieven, gedichten en gebeden. De brieven –soms 
met gedichten- zijn voor zijn familie, vrienden, zijn verloofde en zijn 
medegevangenen van het naziregime een grote troost geweest.   
 
In de workshops gingen vijftien deelnemers in gesprek met Marcus Matthias, 20 
deelnemers zongen onder leiding van Monique Schendelaar liederen met teksten 
van Bonhoeffer, en drie deelnemers maakten onder leiding van Marianne van de 
Meij  een collage. De resultaten werden meegenomen in de afsluitende viering, 
waarbij ook een Avondgebed van Dietrich Bonhoeffer wird uitgesproken. Tenslotte 
gaf Marianne van der Meij ons de zegen mee. 
In de Zomerbrief 2020 evenals in de ELK kwartaal van juni 2020 is een uitvoerig 
verslag van de lezing en workshops opgenomen.  
             
Ontmoetingsdag 
De ontmoetingsdag stond gepland op 18 april 2020. Het plan was dit jaar op 
bezoek te gaan bij de gemeente Ede. De voorbereidende contacten waren gelegd 
en de contouren van het programma ook al zichtbaar, maar zoals bij een ieder 
voldoende bekend werd een week na onze studiedag in Utrecht voor het hele land 
door de regering een lockdown afgekondigd. Het devies was “Blijf zoveel mogelijk 
thuis”. Dus ook geen jaarvergadering.  
Voor het goedkeuren van de jaarstukken over 2019, het verlenen van décharge en 
de herbenoeming van Dorica Selele en de benoeming van Henny Rouwhorst als 
algemeen bestuurslid moest een oplossing gevonden worden. Alle leden hebben 
het jaarverslag en de jaarrekening per brief ontvangen met het verzoek 
stilzwijgend goed te keuren en décharge te verlenen, of vragen/commentaar te 
sturen. Op de toegezonden brief kwamen geen reacties binnen, waarmee de 
jaarstukken over 2019 zijn goedgekeurd en de voorgestelde benoemingen van 
kracht zijn geworden. 
 
Brainstormmiddag 

Hoewel de coronamaatregelen wel wat waren versoepeld, was toch de 

verwachting dat er weinig tot geen leden zich zouden gaan aanmelden voor de 

brainstormmiddag. Om de leden toch zoveel mogelijk te betrekken werd een 

digitale brainstorm georganiseerd. De leden werd per email een drietal vragen 

voorgelegd waarop zij digitaal konden antwoorden. Diverse suggesties voor het 

jaarthema 2021 kwamen binnen. 

Op 15 juli 2020 konden we toch een fysieke -zij het beperkte door de 1,5 meter 

samenleving- brainstormmiddag houden. Een negental reacties op de digitale 

brainstorm werd daar besproken. Als algemeen thema voor 2021 kwam naar 

voren: “Spiritualiteit: luthers en meer”. 

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

2020. 

 

Najaarsactiviteit 

Mede door de maatregelen van de regering rond het coronavirus kon de 

najaarsactiviteit, die gepland stond voor 3 oktober te Amsterdam geen doorgang 

vinden. 

 

De Brief, Website en verdere publiciteit 

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

Henny Rouwhorst en Coby Aartsen. 

In dit bijzondere coronajaar bleek De Brief een belangrijk communicatiemiddel 

naar onze leden. 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 met gemengde gevoelens terug op het jaar 2020. Enkele van 

onze leden zijn overleden door het coronavirus; een droeve constatering.  

Voor 2021 hopen we op “betere tijden”; dat we elkaar weer fysiek kunnen 

ontmoeten en zonder angst in de trein kunnen stappen. We bestaan in 2021 65 

jaar en het zou prachtig zijn om dit samen te kunnen vieren, Dit lijkt helaas in het 

eerste half jaar nog niet realistisch. Het thema voor het jaar 2021 is ‘Spiritualiteit: 

Luthers en meer!!  Er zijn al wel data gepland voor Studiedag, Ontmoetingsdag en 

Najaarsactiviteit. Een vooraankondiging voor de geplande Studiedag 6 maart 2021 

heeft u al kunnen lezen in de winterbrief. 

Op het moment van het samenstellen van dit jaarverslag is heel Nederland weer in 

lockdown. De ontwikkelingen rond het virus lijken niet goed. Het lijkt erop dat de 

Studiedag en Ontmoetingsdag niet door zullen gaan in de vorm zoals we gewend 

zijn. We bezinnen ons op alternatieven. 

 

Ook in 2021 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 is door de corona een steeds dringender aandachtspunt geworden en 

een kans om intensiever mee aan het werk te gaan! 

 

Het bestuur van de NLVB, 

 

 


