
 

Beleidsplan Christelijke Werkgroep Esther 
Versie 11 december 2013 

 
Het belangrijkste doel van de werkgroep Esther is vrouwen bemoedigen in hun geloof.  
Daarnaast hopen we dat niet gelovige vrouwen mee zullen komen als gast en worden aangesproken 

door de boodschap. We richten ons op zowel jonge, als oudere vrouwen.  
 

Ons beleid 

De bijeenkomsten 
Om ons doel te bereiken organiseren we twee keer per jaar een ontmoetingsbijeenkomst. 
De ”open ochtend” is gericht op vrouwen, die de gelegenheid hebben overdag te komen.  
De “ open avond” is gericht op (jongere) vrouwen, die overdag werken of de kinderen thuis hebben.  

 

 We nodigen sprekers uit met een enthousiaste positieve boodschap. Hierbij houden we er 
rekening mee dat de sprekers aanspreken bij de doelgroep.  

 We zoeken naar een thema dat op dat moment aanspreekt bij en geschikt is voor de 
doelgroep.  

 Ook bij het zoeken van de liederen houden we rekening met de verschillende leeftijden van de 
gasten en met de kerkelijke afkomst van de gasten.  

 We willen graag gastvrij zijn. Daarom maken we zelf cakes of nemen lekkere hapjes mee voor 
bij de koffie, zodat er een gezellige koffietafel ontstaat. 

 We proberen ook met decoratie een gezellige sfeer te creëren zodat men zich thuis voelt.  

 Onze gastvrouwen verzorgen de praktische kant van de avond, maar hebben ook oog voor 
persoonlijk contact met de gasten. Als gasten graag een gesprek willen, ter plaatse of bij hen 
thuis, is dit mogelijk. 

 Om de gastvrouwen te begeleiden organiseren we een instructieavond en een 
evaluatieavond. We gebruiken deze avonden om samen te zoeken hoe we zo goed mogelijk 
kunnen functioneren en tot zegen kunnen zijn. Ook zijn deze avonden belangrijk om elkaar 
beter te leren kennen en om elkaar te bemoedigen.  

 

De financiën 
We hebben er bewust voor gekozen, geen entree te heffen voor het bijwonen van onze open 

bijeenkomsten. Iedereen die wil komen moet daarvoor de gelegenheid krijgen. Ter bestrijding van de 
onkosten houden we een collecte en zijn we verder afhankelijk van overige giften.  De financiën zijn 
volledig voor de activiteiten zoals de open ochtend/avond en de gespreksgroepen. De 

werkgroepleden ontvangen hiervan voor hun werkzaamheden geen beloning.  

Gespreksgroepen 
Na een open ochtend of avond, zijn onze gasten welkom op de gespreksgroepen. Juist hier kunnen 
vrouwen verder in gesprek komen over de thema’s die behandeld zijn op de open ochtend/avond. 

Telkens na een open ochtend/avond zijn er 6 ontmoetingen bij één van de gasten thuis . Bij elke 
groep is een gespreksleidster aanwezig. De gespreksleidsters komen 4 keer per jaar bij elkaar om 
elkaar te bemoedigen en ideeën en tips van elkaar aangereikt te krijgen. 

De werkgroep 
Alle activiteiten worden gecoördineerd vanuit de werkgroep. De werkgroep bestaat momenteel uit  
4 werkgroepleden. Zij zijn afkomstig uit verschillende kerken om zo samen, vanuit een zo breed 

mogelijk kader optimaal te kunnen functioneren. De werkgroep is er op gericht vernieuwing door te 
voeren waar nodig is. Zo is er onder andere een website ontstaan. Wij zoeken naar een eigentijdse 
invulling van de bijeenkomsten, waarbij wel iedereen zich thuis zal voelen. Fondsenwerving staat nog 

op het programma, en misschien in de toekomst workshops of speciale avonden voor echtparen.  


