
 

Jaarverslag Revoke 2021 

 

Voor de tweede keer schrijf ik een jaarverslag voor Revoke. Het begin van het huwelijksformulier omschrijft zo 

treffend het jaar 2021. “Overmits den gehuwden gewoonlijk veler handen tegenspoed en kruis vanwege de zonde 

overkomt” is door velen van ons in het afgelopen jaar zo pijnlijk gevoeld. Niet alleen de pijn van het kinderloos zijn 

maar ook ziekte en rouw kwam in ons leven. Het is onmogelijk om alle namen te noemen maar we willen wel 

stilstaan bij het overlijden van onze oud-penningmeester Arjaan van Rooijen op de leeftijd van 58 jaar. 

 

Bestuurssamenstelling 

Door de maatregelen rondom het coronavirus is de bestuursverkiezing in 2021 digitaal gehouden. De 

stemcommissie heeft anoniem 60 geldige en 5 ongeldige stemmen ontvangen. Degene die op papier hun stem 

konden uitbrengen hebben daar geen gebruik van gemaakt.  

Wim van de Biezen (voorzitter), Ellen Heide (bestuurslid) en Rineke Verheij (redactie Infoke) waren aftredend en 

herkiesbaar, zij kregen 59 stemmen eens en 1 blanco stem. Clasina Branderhorst (secretaris) is als nieuw bestuurslid 

gekozen met 57 stemmen eens, 2 stemmen oneens en 1 blanco stem. 
In 2022 zijn Henriekus Stip als penningmeester en Mirjam van de Biezen als contactpersoon aftredend en 

herkiesbaar. 

 

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2021 is als volgt: 

Wim van de Biezen  voorzitter 

Clasina Branderhorst  secretaris 

Henriekus Stip   penningmeester 

Mirjam van de Biezen  contactpersoon 

Peter Fase   administrateur 

Rineke Verheij   redactie Infoke 

Ellen Heide   bestuurslid 

 

Leden/donateurs 

Op 31 december 2021 had de vereniging 76 echtparen als lid en 54 donateurs. Dit is een lichte stijging 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 maatregelen heeft het bestuur de geplande voorjaarsbijeenkomst verplaatst naar 25 september 

jl. Wilma van Klaveren, contextueel therapeut én ervaringsdeskundige, hield een lezing over het thema: Geen 

kinderen. En dan? Na afloop was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten over de gehouden lezing. 

De open bijeenkomst, welke gepland stond in november 2021, is daardoor verschoven naar voorjaar 2022. 

 

Voor 2022 staan twee open bijeenkomsten gepland. De voorjaarsbijeenkomst wordt gehouden D.V. 26 maart in 

Kesteren en heeft als thema: Over de drempel. Op (huis)bezoek bij een kinderloos echtpaar. 

Tijdens deze bijeenkomst hopen ds. K. Visser en Gerda van Es - Noorloos te spreken.  

 

In 2022 hopen we stil te staan bij het feit dat Revoke 25 jaar geleden is opgericht. De najaarsbijeenkomst zal daarom 

een jubileumbijeenkomst zijn welke D.V. 24 september zal plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst zal het boek Wijs 

ons Uw wegen gepresenteerd worden. 

 

D.V. zaterdag 11 juni 2022 wordt er een informatief uitje georganiseerd. De leden ontvangen hierover meer 

informatie en een uitnodiging. 

 

 

 



 

 

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.  

 

Tenslotte 

Een bewogen jaar ligt achter ons. Dat geldt ook voor mij persoonlijk. Ik moest geheel onverwachts in het ziekenhuis 

worden opgenomen en een spoedoperatie ondergaan. De Heere heeft mijn leven willen sparen en heeft ons 

ondersteund en kracht gegeven in deze moeilijke en verdrietige weg.  

Wat doen we in moeilijkheden? Kijken we naar onze weg of kijken we omhoog? 

 

Maar wat klaag ik, HEER’ der heren? 

Mijn begeren 

Is voor U, in al mijn leed, 

Met mijn zuchten en mijn zorgen 

Niet verborgen; 

Daar Gij alles ziet en weet 

 

Psalm 38:9 

 

 

Wijk en Aalburg, Clasina Branderhorst 

 

  


