
 

Jaarverslag 2016 – CGK-Vrouw 

Het jaar 2016 begon voor de vrouwenbond op een bijzondere manier. Op 14 januari werd de 

nieuwe website gelanceerd. Hierbij werd eveneens de nieuwe naam en bijbehorend logo en 

huisstijl gepresenteerd: CGK-Vrouw. De bond van Christelijke Gereformeerde 

Vrouwenverenigingen wil met deze toegankelijke naam en website (en Facebookpagina) 

meer (jongere) vrouwen binnen de CGK bereiken. Op de website zijn o.a. Bijbelstudies, 

boekverslagen en een blog te vinden. Daarnaast wordt er ook informatie gegeven over de 

landelijke bijeenkomsten en het werk dat gedaan mag worden. Het contactblad krijgt ook de 

naam CGK-Vrouw mee en de vormgeving wordt aangepast aan de nieuwe huisstijl.  

Op 21 april vond de eerste CGK-Vrouwendag plaats, voorheen de bondsdag. In Bunschoten-

Spakenburg kwamen ruim 500 vrouwen uit het hele land samen. Het thema van de dag was 

‘Vreemd’. ’s Morgens leidde dhr. Jurjen ten Brinke het thema in met een praktische lezing en 

’s middags kon er in twee rondes een keuze gemaakt worden uit zes workshops, o.a. ‘op weg 

met de vluchteling’, ‘en als de vreemdeling moslim is…’,  en ‘taalcoaching’. De actie voor st. 

Gave werd ook afgerond. Door onze CGK-vrouwen is het mooie bedrag van € 20.178,59 

opgehaald voor moeder- en kindweekenden. We namen afscheid van onze secretaresse 

Marja den Braal en van Ali Groeneveld van het bondsbureau. Het was een dag vol 

ontmoeting, bezinning en verbinding.  

In het najaar zijn er opnieuw ontmoetingen door het hele land. In Zwaagwesteinde, Nijkerk, 

Zierikzee en Almelo vonden in oktober en november de themadagen plaats. We dachten op 

deze bijeenkomsten na over ‘Geloof en zelfbeeld’.  Naast de inleiding die door mw. Hanneke 

Schaap of mw. Alide Snitselaar gegeven werd, kon er op de dag gekozen worden voor een 

workshop: ‘doorspreken over de lezing’, ‘handletteren’ of ‘creatief schrijven’. Het levert 

goede gesprekken en kunstige creaties op.  

In oktober ontvingen onze kerken gasten uit de zendingsgebieden. Het bestuur van CGK-

Vrouw mocht de rol van gastvrouw vervullen tijdens de dagen dat de buitenlandse gasten 

ons land bezochten. Het waren bijzondere ontmoetingen!  

Ook in 2016 verscheen het contactblad 10 keer, waarvan het septembernummer als 

kennismaking te downloaden was op de website. Het werk voor het comité Vrouwenbonden 

op Gereformeerde Grondslag mocht doorgang vinden. Eén van de bestuursleden heeft 

zitting in de stuurgroep Geloof in het gezin om zo dit belangrijke werk te ondersteunen en 



mogelijk te maken. Diverse bestuursleden waren aanwezig op kringvergaderingen en jubilea 

van verenigingen en bij bijeenkomsten van zusterorganisaties. Marrie Weide heeft de taken 

van Ali Groeneveld (bondsbureau) overgenomen en Geertje Fokkema is de nieuwe 

secretaresse van de bond.                                             

Door de inzet van vele CGK-vrouwen mocht het werk met en voor de vrouwen in onze kerk 

doorgaan. Er zijn in totaal 102 verenigingen aangesloten bij de bond met in totaal 1861 

leden. Het werk werd gedaan in biddend opzien tot onze God, met het verlangen dat Hij 

hiervan de eer ontvangt!  

 

September 2017,  

Geertje Fokkema - Secretaresse CGK-Vrouw  

 

 

 


