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Delft, november 2017 

Geachte broeder, 
 
Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief met een terugblik over de afgelopen mannendag, bedoeld als verdiepingsdag voor 
christenmannen uit Delft en omstreken. Deze brief bevat ook informatie met betrekking tot de D.V. komende mannendag, 
berichtgeving van bestuurlijke aard.  
 
LEZINGEN OP DE MANNENDAG MET THEMA ‘MAN, VOEL JE DE STRIJD?’ (Over lijden door navolging) 
Voor de lezingen van Ron van der Spoel en Wim Hoddenbagh  op MD17 verwijzen we u graag door naar onze website 
www.cmdelfland.nl 
 

EVALUATIE MANNENDAG 2017 
Circa 62% van de deelnemers heeft het evaluatieformulier ingevuld; Dank! 
Positief was men over de sprekers, lokatie, parkeergelegenheid, lunch. Kritische noten waren o.a. de muziek (te hard), teveel 
onbekende liederen, liederenteksten slecht zichtbaar(te hoog). Het CLD heeft voor dit jaar een verbouwing gepland waaronder 
aan de Aula waarbij het verbeteren van de zichtbaarheid van schermen een aandachtspunt is.  
Ten aanzien van de Workshops: De 1e ronde werd door 63% bezocht en de 2e ronde door 56%. Hogere scores dan bij MD16. 
 
ENQUETE 
Na MD14 is het aantal deelnemers progressief gedaald. Hoewel er in 2016 en 2017 meer focus was op actuele thematiek, jongere 
sprekers en workshops, heeft dit daarin geen verandering kunnen brengen. Het aantal (betalende) bezoekers op MD17 bleef 
steken op 112, ondanks een sterk sprekers-duo. Omdat in de Evaluatie-formulieren na afloop van de MDn te weinig op details 
gereageerd kan worden, besloot het CMD om in juni 2017 een aparte enquete uit te sturen om deelnemers in staat te stellen 
meer gedetailleerd aan te geven waar het volgens hen aan schort. Van de 550 benaderde broeders hebben er 65 (12%) 
gereageerd. De meesten daarvan, 82%, zijn nog steeds trouwe bezoekers van de MDn. Maar diegenen die niet meer komen, daar 
waar de enquete eigenlijk op gericht was, maakten slechts 18% uit van de 65. Die respons is te laag om representatief te zijn en er 
kwam ook geen grote eenduidige hoofdreden uit. Een reden die wel regelmatig geduid werd is te luide muzien en teveel 
onbekende liederen. Daarom gaat het CMD kiezen voor rustiger muzikale begeleiding en meer bekende liederen waarbij u zelf, via 
de website, voorkeursliederen kunt aangeven. 
 
VOORUITBLIK KOMENDE MANNENDAG  
De volgende mannendag in Delft zal worden gehouden op D.V. zaterdag 14 april 2018, opnieuw in het Christelijk Lyceum Delft 

(CLD) aan het Molenhuispad in Delft. De inleiders zijn dan Jan Pool  en Gert Hutten. Daar zijn we als comite erg blij mee! Zij zullen 
met ons spreken over volhouden, eenzaamheid, kwetsbaarheid. Dat gaan zij doen onder het motto  ‘Samen volharden’. Meer 
daarover in de uitnodiging die eind dec17 / begin jan18 verstuurd zal worden. Noteer de datum alvast in uw agenda en informeer 
familie, vrienden, gemeenteleden en kennissen! 
De muzikale begeleiding zal worden verzorgd worden door een combo onder leiding van Mark van den Berge. Voelt u vrij om uw 
voorkeursliederen die bij dit thema passen via de website aan te geven. ‘s Middags zullen er weer een aantal WorkShops zijn, 
waarbij het thema zowel op passieve en actieve wijze herbeleefd en verdiept kan worden. Graag vragen wij uw gebed om Gods 
zegen over het werk van het comité, sprekers en de muzikale begeleiding die zich voorbereiden op de komende Mannendag. 
 
COMMUNICATIE 
Volgt u verdere berichtgeving over de komende mannendag via de CMD-website www.cmdelfland.nl waar ook een overzicht van 
de Mannen Ontbijt Ochtenden in de regio te vinden is.  
 
BESTUURLIJK 
Broeders, de mannendag is een bezinningsdag waar jaarlijks door velen naar wordt uitgekeken. En dat willen we graag zo houden. 
Echter, het huidige CMD-bestuur is al voor langere tijd in functie en op zoek naar verjonging. Dat is nodig om, met nieuwe 
inzichten en elan, mannen eigentijds te onderwijzen in hoe zicht te blijven houden op het licht van het Evangelie dat God in ons 
leven doet blijven schijnen, ook wanneer we in de problemen zitten en verlangen naar steun en bemoediging. Ja, het is extra werk 
maar het geeft zoveel terug in verdieping en vriendschap! Geinteresseerd? Email naar hordijkg@kabelfoon.nl, of bel 015-
3693596. 
 
Met broederlijke groet namens het Christen Mannencomité Delfland(CMD), Gertjan Hordijk 
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