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                                  UITNODIGING! 
Januari 2018. 

 

Beste man! 
 
Er wordt veel aan teambuilding gedaan om leden van teams aan het begin van projecten klaar te 
stomen om targets te halen. Belangrijk? Zeker! Immers, je leert de mensen kennen en maakt afspraken 
over het werk. Je legt relaties .... alhoewel, is dat zo? Zijn dat ‘relaties’? Wat zijn dat eigenlijk, relaties? 
Wat is specifiek van een relatie; Wat doet een relatie met je; Wanneer is een relatie eigenlijk 
vruchtbaar en betrouwbaar; Hoe lang duurt het om een relatie te bouwen, wanneer kun je erop 
bouwen? Kun je het in een relatie ook tegenslag en verdriet delen? Hoe belangrijk is het om een 
betrouwbare relatie, een vriend, te hebben? Wat is een vriend? 
 
Mensen houden zich graag aan elkaar vast, ook mannen. Er zijn maar weinig mannen die alleen 
kunnen overleven. Dat geldt ook voor gelovige mannen. Ook zij hebben elkaar nodig, immers zij weten 
dat ze leven in duisternis maar zij weten ook van licht. Die twee kunnen in het leven van mannen flink 
wat spanning geven! In dat soort gevallen, en die beperken zich niet tot incidenten, is het maar wat 
belangrijk dat je een paar broeders om je hebt waar je vertrouwd mee kunt sparren. Juist dan zijn 
relaties belangrijk om samen te volharden. 
 
Daar willen we heel graag met jou en heel veel andere mannen (jong & oud!) over doorpraten.  
Dat doen we in Delft op: 

 
 
 

Zaterdag 14 april 2018 
 

Onder de titel: 
 

Samen volharden! 
 

 
 
We starten deze dag om 09.30u. en sluiten met elkaar af rond 15.30u. Jij bent van harte welkom!  
 

Een boeiend programma!  
We hebben weer een boeiend programma, met veel ontmoeting, rust, inspiratie, zang, goede 
gesprekken, een goede lunch en workshops!  
Ben jij erbij? Geef je snel op (zie onderaan deze uitnodiging) en ontvang alle verdere info.  
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Informatie over de sprekers!  
De sprekers die ons op deze dag willen inspireren zijn Jan Pool en Gert Hutten !  
 

 

Jan Pool (1954) is geboren in Den Helder. Studeerde en practizeerde fysiotherapie in 

Amsterdam (1978-1989). In een periode van gelijktijdig leiden van twee evangelische 

gemeenten in Amsterdam is Jan door een heftige burn-out gepakt, met onder andere 

nachtelijke angst- en paniekaanvallen.  

Jan spreekt veelvuldig op conferenties. Zijn onderwerpen gaan vaak over 'helden'. Want de 
wereld heeft mannen nodig die vechten voor hun vrouwen en kinderen, voor reinheid en 
heiligheid. 

 

Gert Hutten (1971) was predikant in GKV Franeker vanaf 1998, en sinds 2005 die van de 

Koepelkerk, Arnhem. 

Per 2015 is Gert daarnaast algemeen directeur van stichting Tot Heil des Volks (Amsterdam, 
thdv.nl), een organisatie die zich o.a. inzet voor verslaafden, daklozen, kinderen in armoede 
en prostituees. 

 
Informatie over de locatie en de kosten!  
Locatie: Christelijk Lyceum Delfland, Molenhuispad 1, 2614 GE in Delft 
Kosten: Deze bedragen € 18,00 per persoon (inclusief koffie, thee en lunch).  
Wij verzoeken u de kosten bij aankomst contant (graag gepast) te betalen.  
 

Informatie over de workshops!  
In de middag hebben we workshops, waarin we met elkaar in gesprek gaan over de diverse aspecten van 
het onderwerp. Er worden ’s middags in totaal 5 workshops aangeboden in twee rondes! Je kunt er dus 
maximaal twee bijwonen.  De onderwerpen staan hieronder.  
Maak alvast een keuze en geef dat door bij de inschrijving op de dag zelf!   
 

WORKSHOP ONDERWERP 

1 Jan Pool: SAMEN volharden 

2 Gert Hutten: Samen VOLHARDEN 

3 David Heek: Samen met Jezus en elkaar volharden (vanuit de Psalmen) 

4 Mark van den Berge; Zang 

5 ........................(ME);  

 

Geef je snel op en neem je vrienden, vaders, zoons en broers ook mee!  
Opgave via: info@cmdelfland.nl of hordijkg@kabelfoon.nl 
Opgave per post: Gertjan Hordijk, Rosa Manuslaan 25, 2642 DP Pijnacker 
Opgave per telefoon: 015 – 369 3596 
Meer weten? Check: www.cmdelfland.nl 

mailto:info@cmdelfland.nl
mailto:hordijkg@kabelfoon.nl
http://www.cmdelfland.nl/
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Nadat je je hebt aangemeld, krijg je een bevestiging van ons.  
 
 

Vermeld bij je aanmelding tenminste de volgende gegevens:  
Voornaam   
Achternaam  
Adres  
Postcode   
Woonplaats   
Telefoon  
Email   
Verkeers-Steward (alleen voor Delftenaren). 
Ik geef mij voor MD2018 op als verkeers-steward (alleen ochtend 08.30-10.00; max 3 man 
nodig):  

 
JA      /     NEE 
 

EHBO  
Ik ben beschikbaar als EHBO-er:  

 
JA      /     NEE 
 

Hulp bij Catering (alleen voor Delftenaren). 
Ik (of mijn vrouw) stelt zich beschikbaar voor hulp vanaf 07.00 – 15.00 uur (max. 5 
personen nodig): 

 
JA      /     NEE 
 

 
Heb je wijzigingen van je adres of je email? Geef het dan meteen even aan ons door!  
Dan houden we ons bestand up-to-date. Dank je wel.  
 

Heel graag tot ziens in Delft op 14 april a.s.!  
       
Met broedergroet!  
Christen Mannencomité Delfland (CMD)  


