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Al vroeg zijn de dames van de verenigingen uit Apeldoorn en Zutphen samen met het bestuur in de
weer om alles klaar te maken. De dag vindt plaats in gebouw 055 te Apeldoorn, een prachtige locatie.
Bij aankomst staat de koffie en thee met een lekkere koek al klaar.

Van Zeeland tot Friesland, met auto’s en bussen: vanuit alle windstreken en op allerlei
manieren komen de vrouwen naar Apeldoorn.

Tegen de klok van 11 zoeken we een plekje
op in de grote zaal. Sommigen ontmoeten op
zo’n dag oude bekenden, anderen leren weer
nieuwe vrouwen kennen. Ontmoeting is een
belangrijk thema vandaag!

We beginnen de dag met het zingen van een aantal liederen waarbij we begeleid worden door
Musica Sororum. De ‘zussen’ zingen zelf gedurende de dag ook een aantal liederen, waarbij ze
diverse instrumenten bespelen.

Na de opening geeft Rieke den Hertog het woord aan Alide Snitselaar. Zij gaat met ons een aantal
bijbelse vrouwen langs. We kunnen veel van hen leren voor ons dagelijks leven. De lezing wordt
afgewisseld met muziek en (samen)zang.

Als cadeau krijgt elke vrouw vandaag de glossy Vrouw! mee naar huis. Het eerste exemplaar
wordt overhandigd aan Rieke, de voorzitter van CGK-Vrouw. Vrouw! Is een speciale uitgave van
het contactblad CGK-Vrouw ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan.

Alle leden krijgen het blad ook thuisgestuurd. Extra exemplaren zijn nog verkrijgbaar. Leuk om
cadeau te geven!

Dan is het tijd voor een heerlijke lunch van luxe broodjes en salade.

En natuurlijk is er ook nu tijd voor ontmoeting.
Aan het begin van de middag wordt de opbrengst van de jubileumactie bekend gemaakt. De
opbrengst op dit moment is € 18.736,57. Een prachtig bedrag, dat zelfs nog hoger wordt nu de
laatste opbrengsten overgemaakt worden. Van het geld kan Margot 23 koeien aanschaffen, Petra
aan ruim 12 klassen uit haar lesmethode les laten geven en Tabitha aan 2 mensen een beurs
uitreiken voor een opleiding tot verpleegkundige!

Dan is er keuze uit maar liefst 8 workshops. In de workshop Anna vertellen twee diaconessen
over ‘dag en nacht God dienen’.

Bij de workshop Dorkas gaan de dames creatief aan de slag. Een vrolijke voorjaarskrans is het
eindresultaat!

De vrouwen die voor de workshop Mirjam gekozen hebben, studeren samen het themalied in,
met tegenstem.

Bij de workshop Sara gaan de dames aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek over
‘onvervulde verlangens’.

Na twee workshoprondes komen we weer bijeen in de grote zaal voor het laatste deel van de
dag. We zingen samen met het grote vrouwenkoor het themalied – dat door Anja den Otter
speciaal voor deze dag gemaakt is. Dan krijgt prof. dr. G.C. den Hertog het woord voor het
slotappèl.

We keren na een prachtige dag huiswaarts. We zijn de Heere dankbaar voor 70 jaar
vrouwenbond en voor deze dag waarop we dat samen hebben mogen vieren!

