
 

Jaarverslag 2017 – CGK-Vrouw 

Ook in 2017 mocht het werk van CGK-Vrouw weer voortgang vinden. Er vonden dit jaar geen 

grootse veranderingen plaats, maar er mocht verder gebouwd worden aan de website, het 

contactblad en alle andere activiteiten van de bond. Meer en meer wordt de website en 

Facebook-pagina een plaats om onze leden en andere CGK-Vrouwen te informeren over 

activiteiten en allerlei artikelen, blogs en wetenswaardigheden door te geven.  

In het voorjaar vonden er weer diverse kringbijeenkomsten plaats, evenals in het najaar. 

Verschillende verenigingen uit de regio komen dan samen om te luisteren naar een spreker 

of een Bijbelstudie te houden. Fijn om elkaar in kleiner verband zo te mogen ontmoeten!  

Ontmoeten in groter verband deden we op 4 april in Nijkerk tijdens de CGK-Vrouwendag. 

Ruim 500 vrouwen wisten de weg naar de Fonteinkerk te vinden om samen te komen 

rondom het thema ‘Openhartig’. Mw. Els van Dijk stelde in haar lezing drie vragen centraal: 

‘hoe zie je jezelf?’, ‘hoe zie je de ander?’ en ‘welke prioriteiten stel je?’ Er was veel 

samenzang en we luisterden naar Carolien Kooij op de accordeon.  

In het middagprogramma was er keuze uit de volgende workshops: openhartig doorspreken 

(verdieping) – openhartig doorspreken met senioren – openhartig met hart en hand 

(creatief) – openhartig spreken met buitenstaanders – openhartig spreken in de opvoeding.  

Omdat we volgend jaar 70 jaar hopen te bestaan, werd er een jubileumactie gepresenteerd. 

Een jaar lang willen we actie gaan voeren voor 3 CGK-vrouwen: Tabitha Kieviet, Margot de 

Greef en Petra Petersen en het werk dat zij in Senegal, Haïti en Papoea Nieuw Guinea mogen 

doen.  

We verwelkomen op deze dag Miranda van Vugt als nieuw bestuurslid en nemen afscheid 

van Marijke Koning. We zijn dankbaar voor de tijd die deze vrouwen (en met hen vele 

andere vrijwilligers) aan het vrouwenwerk (wilden) geven.  

Ook in 2017 verscheen het contactblad, met artikelen, Bijbelstudies en informatie, 10 keer. 

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.  



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

doorgaan. Er zijn in totaal 106 verenigingen en bijbelstudiegroepen aangesloten met 1830 

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

hiervan de eer ontvangt!  

 

 

 

 


