
 

Jaarverslag Revoke 2019 

 

Hierbij ontvangt u van ons het jaarverslag over het jaar 2019, voor de 8e en laatste keer door mij geschreven. Het 

jaar 2019 met zijn vreugden, zorgen, rouw en verdriet ligt weer achter ons. We hebben hierin met elkaar 

meegeleefd. Hierbij denken we in het bijzonder aan ons oud-bestuurslid Adriana en haar man Dick Hovestadt bij 

het verlies van hun zoontje Stijn. En ook aan ons oud-bestuurslid Laurens en zijn vrouw Hanneke den Besten bij de 

geboorte van hun dochtertje Tessa.  

 

Bestuurssamenstelling 

Op de ledenvergadering van 23 maart 2019 in Barendrecht is Henriekus Stip opnieuw benoemd als 

bestuurslid/penningmeester van de vereniging. Onze voorzitter Anton de Groot was niet herkiesbaar, i.v.m. zijn 

gewijzigde thuissituatie. In deze vacature werd bestuurslid Wim van de Biezen gekozen als nieuwe voorzitter. 

Vanwege hun verwachte kinderzegen is Laurens den Besten tussentijds afgetreden als bestuurslid. Op de 

ledenvergadering van 3 november 2019 is Peter Fase gekozen als bestuurslid in deze vacature. Voor 2020 staan 

nieuwe bestuursverkiezingen gepland, Ellen Heide is aftredend en herkiesbaar, Martina Verwijs is aftredend en niet 

herkiesbaar.  

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2019 is als volgt: 

Mirjam van de Biezen  contactpersoon 

Wim van de Biezen  voorzitter 

Peter Fase   administrateur 

Ellen Heide   bestuurslid 

Henriekus Stip   penningmeester 

Rineke Verheij   redactie Infoke 

Martina Verwijs   secretaris 

 

Leden/donateurs 

Op 31 december 2019 had de vereniging 76 echtparen als lid en 57 donateurs. Het aantal donateurs is in verslagjaar 

verminderd i.v.m. uitschrijven van de structureel niet-betalende donateurs.  

 

Doelstelling: contact, voorlichting en bezinning 

Revoke ondersteunt echtparen met een onvervulde kinderwens, door het bevorderen van contacten tussen 

ongewild kinderloze echtparen, het geven van voorlichting en het bevorderen van een Bijbels verantwoorde 

meningsvorming over ongewilde kinderloosheid. Dit betekent dat de doelstelling van Revoke gericht is op contact, 

bezinning en voorlichting.  

 

Het bestuur organiseerde drie bijeenkomsten in het verslagjaar. De eerste bijeenkomst vond plaats op 23 maart in 

Barendrecht. Het thema van deze middag was ‘Onbegrepen wegen - onze waaroms rondom kinderloosheid’. Onder 

leiding van ds. K. Visser is een Bijbelstudie gedaan, samen gingen we in gesprek over een aantal vragen naar aanleiding 

van verschillende Bijbelteksten. Een waardevolle middag waarin Gods Woord centraal mocht staan, en we ons 

mochten bezinnen op de vragen die leven.   

De tweede bijeenkomst was het informele uitje op 25 mei 2019. Na een rondrit met de paardentram door de 

Alblasserwaard, een bezoek aan de Graanbuurt en een uilenshow werd de dag afgesloten met een buffet. Deze dag 

stond vooral in het teken van onderling contact. 

De derde bijeenkomst betrof de tweejaarlijkse open bijeenkomst, waarvoor ook familie, vrienden en kerkenraden 

worden uitgenodigd. Deze werd gehouden op 2 november in Gorinchem. Het thema van deze bijeenkomst was 

‘Een kind, geen kind - mijn kinderen kinderloos’. Door een moeder en vader werd een inleiding gehouden waarin zij 

vertelden hoe zij de kinderloosheid van hun kinderen ervaren. Daarna volgde de inleiding van ds. W.M. Mulder 

vanuit het pastoraat bij kinderloze echtparen. Een indrukwekkende bijeenkomst in een open sfeer waarin de emoties 

en het verdriet van de ouders over hun kinderen op een gevoelvolle wijze werden verwoord. De aanwezigheid en 

aandacht vanuit de familie- en vriendenkring en vanuit de kerkenraden werd zeer gewaardeerd.  

 

Voor 2020 staan twee bijeenkomsten gepland. De voorjaarsbijeenkomst wordt gehouden op 28 maart in Lunteren 

en heeft als thema ‘Geen kinderen. En dan?’ De inleiding wordt verzorgd door Wilma van Klaveren, contextueel 

therapeut. De najaarsbijeenkomst wordt gehouden op 14 november in Werkendam. Samen met ds. Agteresch 

denken we na over de betekenis van Psalm 127 en 128 in het leven van kinderloze echtparen.  



 

 

Naamsbekendheid en -herkenning blijft een belangrijk punt voor de vereniging. In diverse landelijke kerkbladen en 

online via www.rd.nl is geadverteerd voorafgaand aan de bijeenkomsten. We waarderen het dat veel regionale en 

plaatselijke kerkboden de uitnodigingen van Revoke opnemen. In het verslagjaar is in het Reformatorisch Dagblad 

een verslag geplaatst van de open bijeenkomst. Verder in het magazine van Freya een interview met onze voorzitter 

Wim van de Biezen geplaatst, waarin openheid was om te vertellen over de verschillen tussen Freya en Revoke en 

de Bijbelse grenzen bij vruchtbaarheidsbehandelingen.  

De Infoke verscheen twee keer en werd verzonden aan onze leden, donateurs en de kerkenraden uit onze 

achterban.  

Daarnaast is de tweejaarlijkse brief verstuurd aan de kerken waarin gevraagd wordt om (financiële) steun voor 

kinderloze echtparen. We zijn dankbaar dat naast de vele andere noden in de gemeenten ook de zorgen en verdriet 

van kinderloze echtparen in het gebed worden opdragen, en verwonderd over de ontvangen financiële steun vanuit 

de kerkenraden voor onze vereniging.   

 

Tenslotte 

Dit is het laatste jaarverslag wat ik schrijf voor Revoke. Voor de komende bestuursverkiezingen heb ik me niet 

herkiesbaar gesteld. In de achterliggende negen jaar heb ik deel uitgemaakt van het Revoke-bestuur. Samen hebben 

we ons mogen inzetten voor de belangen van de vereniging en voor contact, voorlichting en bezinning voor 

kinderloze echtparen en hun omgeving, en gezien hoe waardevol Revoke is voor kinderloze echtparen. Ik sluit af 

met de psalm die we samen met ouders, familie, vrienden en kerkenraden gezongen hebben bij de opening van de 

open bijeenkomst. We wensen u in alle moeiten en verdriet toe, rust te vinden in de enige Schuilplaats waarvan 

alleen raad te verwachten is op onze levensweg.  

 

Gij zijt mij, Heer', ter schuilplaats in gevaren;  

Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren.  

G' omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt,  

Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt.  

Mijn leer zal u, o mens, naar 't recht doen hand’len,  

En wijzen u den weg, dien gij zult wand’len. 

Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, 

Terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 

 

Ommeren, Martina Verwijs-Marijs 

 

  

http://www.rd.nl/

