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Beleidsplan Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten  

2023 – 2028 
 

 

▪ Missie (waar staan we voor) 

▪ Visie (waar gaan we voor) 

▪ Kernwaarden/doelen (wat bieden we en welke eisen stellen we aan onszelf) 

▪ Strategie (hoe pakken we het aan) 

▪ Samenwerking (met wie werken we samen) 

▪ Toekomstuitspraken voor 2023-2028 

 

 

Missie 

De Vrouwenbond, hierna ‘VBGG’, heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van 

God en aanvaardt de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld op 

de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd 

negentien. 

De VBGG behoort bij het landelijk kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Als VBGG 

vallen we onder het Deputaatschap KGJO (Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs). We voelen ons van 

harte verbonden aan de leer zoals die in onze Gereformeerde Gemeenten geleerd wordt en ook 

vastgelegd is in de leeruitspraken van 1931.  

 

 

Visie 

De VBGG wil vrouwen van de vrouwenverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten toerusting 

bieden vanuit Gods Woord, verbinden aan Gods Woord en aan elkaar. We spelen in op actuele 

ontwikkelingen en behoeften van deze tijd. Daarnaast organiseren we vakantieweken voor mensen 

met een beperking en ouderen. 

 

 

Kernwaarden/doelen 

De VBGG wil haar verenigingen ondersteuning bieden in drie doelen, namelijk bezinning, verbinding 

en dienen. Deze drie doelen zijn gebaseerd op Gods Woord en te herleiden naar drie Maria’s uit de 

Bijbel: 

 

▪ Maria, de zus van Martha en Lazarus. Zij zat te luisteren aan de voeten van de Heere Jezus 

(bezinning); 

▪ Maria, de moeder van Johannes Markus Zij nam vrouwen uit de gemeente in huis om 

gezamenlijk te bidden voor Petrus die in de gevangenis zat (verbinding); 

▪ Maria Magdalena. Zij diende de Heere Jezus van haar goederen (dienen). 

 

De VBGG wil zich vanuit Gods Woord hierbij zelf ook verbindend opstellen naar alle verenigingen.  

 

Daarnaast organiseren we vakantieweken voor mensen met een beperking en ouderen. Als VBGG 

zijn we hiervoor verantwoordelijk. Wel besteden we de praktische uitwerking uit aan een daartoe 

door de VBGG ingestelde commissie.  

 

 

 



 

Pagina 3 van 4 

 

We stellen ons tot doel om ons werk op een professionele wijze vorm te geven. Onze 

werkhouding en communicatie is professioneel, open, helder en zorgvuldig. We komen onze 

afspraken na. We zijn een financieel gezonde vereniging. We geven indien nodig advies vanuit een 

dienende houding. Onze houding en levensuitstraling is naar Gods Woord. 

 

 

Strategie 

Om onze kernwaarden te kunnen bereiken, gebruiken we diverse middelen: 

 

▪ We bieden toerusting door Bijbelse lectuur beschikbaar te stellen die op de verenigingen 

gebruikt kan worden, maar waar vrouwen ook persoonlijk gebruik van kunnen maken. 

▪ We organiseren bijeenkomsten waar Gods Woord centraal staat en vrouwen elkaar kunnen 

ontmoeten. Dit betreft jaarvergaderingen, regiobijeenkomsten en de jaarlijkse bondsdag. Deze 

bijeenkomsten (met uitzondering van de jaarvergaderingen en de besturendagen) zijn ook 

toegankelijk voor alle andere vrouwen uit de Gereformeerde Gemeenten of aanverwante 

kerkgenootschappen. 

▪ We geven 4 keer per jaar het ledenblad ‘Tabitha’ uit, waarin we onze leden vanuit Gods 

Woord op allerlei wijze toerusten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat niet-leden een 

persoonlijk abonnement nemen op ‘Tabitha’. 

▪ We hebben een actuele en eigentijdse website waarmee we de verenigingen van allerlei 

informatie voorzien. 

▪ We houden verenigingen regelmatig op de hoogte door nieuwsbrieven uit te geven. 

▪ We willen vrouwen blijvend stimuleren lid te worden van een vrouwenvereniging. Om nieuwe 

leden te werven en vergrijzing te voorkomen, is een ‘werkgroep toekomstvisie’ ingesteld. Zij 

heeft tot doel besturen te adviseren op welke wijze hun vereniging vitaal kan worden gemaakt 

of gehouden. Ze gebruikt daarvoor meerdere kanalen en biedt zodoende handreikingen. 

▪ We houden binding met de Commissie vakantieweken door (via statutaire regeling) 

bestuursleden zitting te laten nemen in de commissie. Met enige regelmaat organiseren we een 

bijeenkomst tussen de VBGG en de Commissie vakantieweken. 

▪ Indien mogelijk zamelen we tijdens bijeenkomsten gelden in voor daartoe door het bestuur 

bestemde doelen. Ons hoofddoel is gelden in te zamelen voor de vakantieweken voor mensen 

met een beperking. Daarvan kan worden afgeweken als er andere doelen zijn bepaald, waarbij 

ook de verenigingen betrokken kunnen worden. 

 

 

Samenwerking 

▪ We werken samen met de Hervormde, de Hersteld Hervormde en de Christelijk 

Gereformeerde Vrouwenbond. Samen vormen we het zogenoemde ‘Comité’. Zij stelt zich tot 

doel kennis te nemen van en zich te beraden op (verontrustende) ontwikkelingen in de 

maatschappij en wettelijke regelingen die in strijd zijn met Gods Woord en wet, om daarop zo 

mogelijk gezamenlijk te reageren.  

▪ We vallen als VBGG onder het deputaatschap KGJO. Wij houden hen op de hoogte van onze 

activiteiten door de notulen van onze vergaderingen te verstrekken. Wederzijds geven zij blijk 

van hun meeleven door met regelmaat onze bijeenkomsten en vergaderingen te bezoeken. 

▪ We werken indien nodig samen met andere instellingen vanuit de Gereformeerde Gemeenten 

om elkaar in gezamenlijke belangen te (onder)steunen. We nemen hierbij in acht dat we ieder 

onze eigen achterban en doelgroep hebben. 
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Toekomstuitspraken voor 2023-2028 

▪ We starten met een nieuwe, actuele en eigentijdse website. Deze wordt actueel gehouden. 

Naast het bieden van informatie over de VBGG, is de website een platform waar verenigingen 

terecht kunnen om ideeën op te doen voor het programma van een verenigingsavond, voor 

een verenigingsuitje en voor overige activiteiten en zodoende informatie te verzamelen en uit 

te wisselen. 

▪ We spelen in op ontwikkelingen binnen de samenleving, waarbij we de vrouwen van 

verschillende leeftijden binnen onze doelgroep blijvend willen dienen. 

▪ We bezoeken alle verenigingen tussen 2023 en 2028 om mee te leven en binding te houden 

met onze leden. 

▪ De werkgroep toekomstvisie schrijft artikelen, geeft workshops en benut andere kanalen om 

vrouwen in het algemeen en besturen in het bijzonder te voorzien van handreikingen om hun 

verenigingen blijvend te vitaliseren. 

▪ We blijven voortdurend zoeken om als VBGG zichtbaar te blijven door bijeenkomsten te 

organiseren waarbij Gods Woord centraal staat en op deze wijze ook belangstelling voor het 

verenigingsleven te creëren. 

▪ Er wordt een werkgroep ‘ledenwerving Tabitha’ ingesteld. Deze werkgroep gaat zich buigen 

over de wijze waarop meer persoonlijke abonnementen geworven kunnen worden om 

zodoende belangstelling voor het verenigingsleven te creëren.  

 

 

 

 

 

 


