
Jaarverslag 2020 – CGK-Vrouw 
In het jaar dat achter ons ligt, ging eigenlijk alles anders dan we vooraf hadden gedacht.

Door het Corona-virus konden we geen enkele landelijke of regionale dag organiseren. Ook

de plaatselijke verenigingen konden veel minder vaak samen komen dan vooraf gepland. Er

zijn nauwelijks  kringbijeenkomsten geweest.  Er  werd door verenigingen zelfs  uitgeweken

naar online ontmoetingen. Het bestuur heeft van tijd tot tijd een filmpje gemaakt om ook op

deze manier  in contact te blijven met onze achterban. We zijn dankbaar  voor de online

mogelijkheden en voor  al  het  contact  dat  op  andere manieren  gezocht  werd.  Maar  we

hebben het echte contact gemist! 

 

Extra dankbaar zijn we daarom voor ons contactblad dat ook in 2020 zes keer verscheen.

Voor  de  zomer  was  er  zelfs  een  extra  dik  nummer.  Met  de  bijbelstudies,  interviews,

gedichten,  verhalen  en  creatieve  ideeën  mochten  we  ruim  1800  vrouwen  in  het  land

inspireren en bemoedigen. Een mooie vorm van contact! 

 

Via de website en sociale media werden nieuwsberichten met onze achterban gedeeld. Ook

zijn er bijbelstudies en boekentips te vinden. We proberen ook op deze manier in contact te

blijven met de vrouwen in het land. 

 

Omdat  de CGK-Vrouwendag geen doorgang vond,  is  ook  de actie  voor  onze  granny’s  in

Moldavië en de vrouwen in Egypte niet afgerond. We hebben besloten de actie met een jaar

te verlengen. Ook met al deze vrouwen is er contact door middel van de vele kaarten die

verstuurd zijn. In het contactblad zijn steeds stukjes uit Moldavië en Egypte geplaatst.  En

laten we de vele dekens die er van alle granny’s gemaakt zijn niet vergeten… Ook deze actie

zal komend jaar afgerond worden. 

 



We zijn onze God dankbaar dat ondanks alles ook in 2020 het werk met en voor de vrouwen

in  onze  kerk  door  kon  gaan.  Er  zijn  in  totaal  94  verenigingen  en  bijbelstudiegroepen

aangesloten met 1720 leden. Er zijn ook verenigingen die wel het contactblad ontvangen,

maar geen lid zijn. Ook zijn er diverse privé-abonnementen op het blad. In het bestuur en de

redactie hebben we geen afscheid hoeven te nemen.
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