
 

 

Jaarverslag Revoke 2020 

 

U leest nu het jaarverslag van 2020, voor de eerste keer in de geschiedenis van Revoke door een interim 

secretaris geschreven. Een bijzonder jaar ligt achter ons. Toen we elkaar ‘de beste wensen’ toewensten 

hadden we niet kunnen denken dat we dit juist, in het jaar wat toen voor ons lag, zo nodig zouden hebben. 

Een jaar van ziekte, rouw en verdriet is als geschiedenis weggegleden maar de herinneringen blijven. We 

denken aan iedereen die een geliefde heeft verloren, kampt met ziekte en in elke andere verdrietige 

omstandigheid die bij ons niet bekend is, maar waar de Heere wel van af weet.  

 

Bestuurssamenstelling  

De ledenvergadering van 28 maart jl. heeft door alle omstandigheden niet door kunnen gaan, waardoor de 

verkiezing van Ellen Heide en Clasina Branderhorst verplaatst is naar de eerstvolgende ledenvergadering. 

Clasina heeft in 2020 als interim de functie van secretaris vervuld. In 2021 zijn Wim van de Biezen als 

voorzitter en Rineke Verheij als redactie Infoke aftredend en herkiesbaar.  

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2020 is als volgt:  

Wim van de Biezen  voorzitter  

Mirjam van de Biezen  contactpersoon  

Clasina Branderhorst  interim secretaris  

Peter Fase  administrateur  

Ellen Heide  bestuurslid  

Henriekus Stip  penningmeester  

Rineke Verheij  redactie Infoke  

 

Leden/donateurs  

Op 31 december 2020 had de vereniging 76 echtparen als lid en 53 donateurs. Dit is een lichte daling ten 

opzichte van voorgaand jaar.  

 

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.  

 

In verband met de maatschappelijke omstandigheden heeft het bestuur de geplande bijeenkomst van 28 

maart jl. moeten annuleren. De bijeenkomst van 14 november heeft in aangepaste vorm door kunnen gaan. 

Ds. H.J. Agteresch verzorgde in de Bethelkerk te Werkendam een meditatie over Psalm 128. Tijdens een 

muzikaal intermezzo was er gele- genheid om hierover na te denken en eventuele vragen in te dienen die 

door ds. Agteresch zijn beantwoord. Na afloop was er gelegenheid om elkaar op afstand te ontmoeten. 

Ondanks alle maatregelen en de afstand die ervaren werd is deze bijeenkomst zeer gewaardeerd.  

 

Voor 2021 staan twee bijeenkomsten gepland. De voorjaarsbijeenkomst, welke eerst 28 maart 2020 zou 

plaatsvinden, wordt gehouden D.V. 20 maart in Barneveld en heeft als thema ‘Geen kinderen. En dan?’ De 

inleiding wordt verzorgd door Wilma van Klaveren, contextueel therapeut. De najaarsbijeenkomst wordt 

gehouden D.V. 13 november. Het thema en de locatie zijn op moment van schrijven nog niet bekend.  

 

  



 

 

 

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

(kerk)bladen is geadverteerd voorafgaand aan de bijeenkomst. We waarderen het dat veel regionale en 

plaatselijke kerkboden de uitnodiging van Revoke opnemen. De Infoke verscheen twee keer en werd 

verzonden aan onze leden, donateurs en kerkenraden uit onze achterban. Wim van de Biezen schreef een 

pastoraal artikel voor het “Ambtelijk Contact”. Dat is een studieblad ten dienste van ambtsdragers in de 

CGK.  

 

Tenslotte  

Door de maatschappelijke omstandigheden heeft de geplande bestuursverkiezing niet door kunnen gaan 

waardoor ik dit eerste jaarverslag voor Revoke schrijf als interim secretaris. Velen van u zullen mij niet 

kennen maar ik hoop u bij een volgende bijeenkomst te mogen ontmoeten. Samen mogen we 

bijeenkomsten organiseren met als doel bezinning en ontmoeting. We zijn dankbaar dat dit voor veel 

kinderloze echtparen als waardevol ervaren wordt.  

 

Graag wil ik dit jaarverslag afsluiten met het gebed uit de Morgenzang:  

 

Troost allen, die in nood en smart,  

Tot U verheffen ’t angstig hart;  

Maak ons in tegenspoeden stil;  

Hoor ons, o God, om Jezus’ wil.  

 

 

Wijk en Aalburg, Clasina Branderhorst 


