
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.  

Prediker 12:13b 
 



Ter inleiding 

 

 

Wat liep het afgelopen seizoen 

anders dan wij hadden verwacht. 

Opeens stopten alle bijeenkomsten. 

Ons dagelijks levensritme ging 

ondersteboven. En nog steeds is het 

anders dan daarvoor.   

 

In het komende seizoen zullen we rekening moeten houden met de 

maatregelen rondom het Covid-19 virus. Toch mogen we weer bij 

elkaar komen. In dit programmaboekje staan de data. En nog meer 

dan anders beseffen we dat dit alles is: “zo de Heere wil en wij leven” 

(Jak. 4:15).  

We behandelen de tien bijbelstudies uit ons maandblad, Vrouw, 

uitgegeven door de Hervormde Vrouwenbond. Zij kozen voor een 

jaarthema, dat uitgewerkt wordt in de bijbelstudies en op de 

bijeenkomsten.  

Jaarthema: Wees wijs!  

Bijbelstudie: Prediker 

Bondsdag: Wees wijs! 

Themabijeenkomsten: Geniet ervan?!  

We hopen op een gezegend seizoen. Kun je door omstandigheden 

langere tijd niet komen of zijn er andere zorgen? Laat het aan ons 

weten, zodat we met elkaar kunnen meeleven en voor elkaar kunnen 

bidden. Leden die langdurig ziek zijn, worden bezocht door de 

bezoekdames Lies den Besten en Pinie de Groot. 

Iedereen weer van harte welkom!  

 

 

Het bestuur  



Algemene informatie 

 

 

De avonden worden gehouden in het Hervormd Centrum aan de 

Wilhelminastraat en beginnen om 19.45 uur.  

 De contributie en de kosten voor de Hervormde Vrouw zijn 

€25,00. Dit bedrag kan overgemaakt worden.  

Contant betalen kan ook. Het bedrag dan in een envelop met 

naam bij de penningmeester inleveren. Dit graag voor december 

2020. 

 Dit jaar is er geen fysieke bondsdag. Je kunt de dag wel beluisteren 

via internet. Zie voor meer informatie: 

https://www.hervormdevrouwenbond.nl/nieuws/bondsdag-2020/  

 

 

Gegevens bestuur 

 

Ankie Mandemakers-Wapenaar, voorzitter 

Annie de With-den Besten, 2e voorzitter 

Mieke de With-Damsteegt, secretaris 

Hennie de With-Nagel, penningmeester 

Fieke Donker-Blonk, algemeen adjunct 



Programma 

 

 

Woensdagavond 23 september 2020, 20.00 uur in de kerk 

Start van het verenigingsseizoen, samen met vrouwenbijbelkring Ruth 

Thema-avond:   Wees wijs!, Lianne van der Kamp 

Deze avond wordt in de kerk gehouden vanwege de Covid-19 maatregelen!  
 

 

Donderdag 24 september 2020 

Bondsdag via de livestream, 9.45-12.00 uur  

Thema: Wees wijs! 

Sprekers: ds. J.C. Schuurman, ds. L. de Wit en Nellie van Dooijeweert. 
 

 

Donderdag 1 oktober 2020, Hervormde Vrouw, juni 2020 

Bijbelstudie 1  Zoeken naar zin, Prediker 1 

Deze avond zijn er diverse mededelingen vanuit het bestuur.  
 

 

Woensdag 14 oktober 2020, Hervormde Vrouw, juni 2020 

Bijbelstudie 2  Echt genieten!, Prediker 2 
 

 

Donderdag 29 oktober 2020, Hervormde Vrouw, juli/aug. 2020 

Bijbelstudie 3  Even leven, eeuwig loven, Prediker 3:1-15 
 

 

Woensdag 18 november 2020, Hervormde Vrouw, september 2020 

Bijbelstudie 4   Ik zie, ik zie…, Prediker 3:16 – 4:6  

Deze avond is de bestuursverkiezing. Ankie sluit een periode af en stelt zich herkiesbaar.  
 

 

Woensdag 2 december 2020, Hervormde Vrouw, oktober 2020 

Bijbelstudie 5  Samen sta je sterk, Prediker 4: 7-16 
 

 

Woensdag 16 december 2020, Hervormde Vrouw, december 2020 

Kerstavond  Liturgie en bijbelstudie  

 

 

 

 



Programma 

 

 

Woensdag 13 januari 2021, Hervormde Vrouw, november 2020 

Bijbelstudie 6  Vrees God!, Prediker 4:17 – 5:19 
 

 

Woensdag 27 januari 2021, Hervormde Vrouw, december 2020 

Bijbelstudie 7  Leve de koning!, Prediker 8 
 

 

Woensdag 10 februari 2021, Hervormde Vrouw, januari 2021 

Bijbelstudie 8  Over een levende hond en een dode leeuw, Prediker 9 
 

 

Woensdag 17 maart 2021, Hervormde Vrouw, februari 2021 

Bijbelstudie 9  Aan het werk!, Prediker 11 
 

 

Woensdag 31 maart 2021, Hervormde Vrouw, februari en maart 2021 

Paasavond   Liturgie en bijbelstudie 
 

 

Woensdag 14 april 2021, Hervormde Vrouw, maart 2021 

Bijbelstudie 10  Doelgericht leven, Prediker 12 
 

 

 

Themabijeenkomsten regio  

Thema: Geniet ervan?! 

Bij het maken van het programma waren de data nog niet bekend! 

 



 

 

 

 
 
 

Vrees God 
  

Wie heeft lust de HEER’ te vrezen, 

't allerhoogst en eeuwig goed? 

God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 

Leren, hoe hij wand'len moet. 

't Goed, dat nimmermeer vergaat, 

zal hij ongestoord verwerven, 

en zijn Godgeheiligd zaad 

zal 't gezegend aard'rijk erven. 

 

Gods verborgen omgang vinden 

zielen, waar Zijn vrees in woont; 

't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 

naar Zijn vreêverbond, getoond. 

d' Ogen houdt mijn stil gemoed 

opwaarts, om op God te letten; 

Hij, die trouw is, zal mijn voet 

voeren uit der bozen netten. 

 


