
 

Verslag activiteiten van de Christelijke Werkgroep Esther 
 
In 2013 hebben we op 6 februari een open ochtend georganiseerd. Als spreekster hebben we Marleen 

Ramaker uitgenodigd. Marleen schreef diverse boeken en stelde cursussen samen die gericht zijn op 
geloofsvragen. Zij is hoofdredacteur van het kwartaalmagazine “Groei”, dat gericht is op de toerusting 
van christenen met het oog op hun betekenis en invloed in eigen omgeving.  Het thema was 

“Verwachtingsvol leven”. De strekking van het onderwerp richtte zich op het realistisch en hoopvol 
leren omgaan met allerlei aspecten van ons leven. Er waren bijna 200 gasten aanwezig en we hebben 
een zeer geslaagde ochtend gehad.  

Aansluitend aan de open ochtend waren er 6 bijeenkomsten voor gespreksgroepen, om de andere 
week op woensdagmorgen. Er zijn 3 gespreksgroepen in Enschede, 1 groep in Haaksbergen en een  
groep in Hengelo. 

 
In het najaar hebben we een open avond georganiseerd. Op 10 oktober vond deze avond plaats. 
We hebben als spreker Martin Brand uitgenodigd. Hij is spreker, maar ook zanger en heeft dan ook 

tijdens de avond meerdere liederen gezongen. Het thema was “Geloven, is dat altijd feest?”  
Martin was erg persoonlijk en oprecht. Het heeft velen aangesproken en bemoedigd. Omdat  
Martin Brand erg bekend is bij jongeren, waren er ook meer jongeren aanwezig deze avond. In het 

totaal waren er 250 vrouwen aanwezig.  
Ook na deze avond hebben we weer gespreksgroepen georganiseerd. In totaal 6 ontmoetingen. Er is 
tevens een gespreksgroep gestart op een maandagavond.  

 
In de periode tussen de open ochtend in februari en de open avond in oktober hebben we gewerkt 
aan een eigen website. Deze is in september in de lucht gegaan. Op deze manier kunnen we nog 

meer vrouwen bereiken, en kan men elkaars ervaringen lezen op de website.  
  
Op dit moment zijn we druk bezig met de organisatie van de volgende bijeenkomst op  

12 februari 2014. Hiervoor hebben we Gerry Velema uitgenodigd. Het thema zal zijn  
“Ik  ben er, waar ben jij?“.  


