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Delft, november 2016 

Geachte broeder, 
 
Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief met een terugblik over de afgelopen mannendag. Deze bevat informatie met betrekking tot de 
D.V. komende mannendag, berichtgeving van bestuurlijke aard en hij geeft informatie over de Mannen-Ontbijt bijeenkomsten in 
de regio. 
 
LEZINGEN OP DE MANNENDAG MET THEMA ‘MAN, DEEL JE LEVEN!’ (Over delen in relatie en samenleving) 
Voor de lezingen van Henk Binnendijk en Arjen ten Brinke  op MD16 verwijzen we u graag door naar onze website www.cmdelfland.nl 
 

EVALUATIE MANNENDAG 2016 
Een kleine 45% van de deelnemers heeft het evaluatieformulier ingevuld; Dat is een hoog percentage en daar zijn we blij mee 
want dit was de eerste Mannendag op een nieuwe lokatie en andere opzet en we stellen het zeer op prijs daar zo’n goede feed-
back over te krijgen. Dank! 
Positief was men over de sprekers, de nieuwe lokatie, het parkeren, de lunch. Kritische noten waren er ook wel, bijvoorbeeld over 
de muziek (te hard), en de zichtbaarheid van de liederenteksten (te hoog). We gaan met het CLD kijken wat we daaraan kunnen 
doen.  
Ten aanzien van de Workshops: Velen reageerden zeer positief over deze nieuwe vorm en namen daaraan aktief deel. De 1e ronde 
werd door 63% bezocht en de 2e ronde door 58%. Jammer vinden we het wel dat een aantal deelnemers na afloop van de 2e 
Workshop-ronde de plenaire dagafsluiting niet meer mee heeft gemaakt.   
 
VOORUITBLIK KOMENDE MANNENDAG  
De volgende mannendag in Delft zal worden gehouden op D.V. zaterdag 25 maart 2017, opnieuw in het Christelijk Lyceum Delft 

(CLD) aan het Molenhuispad in Delft. De inleiders zijn dan Ron van der Spoel en Wim Hoddenbagh! Daar zijn we als comite erg blij 
mee! Zij zullen met ons spreken over het verlangen naar gerechtigheid en over de geestelijke strijd die dat op allerlei terreinen in 
ons leven met zich meebrengt. Dat gaan we doen onder het motto  ‘Man, voel je de strijd?’ Een ondertitel ‘Battlefield 6. Hard-line 
of Heart-line?’ geeft (op eigentijdse wijze) mooi aan dat het maken van keuzes in ons leven vaak strijd impliceert. Meer daarover 
in de uitnodiging die eind dec16 / begin jan17 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 kleinere selectie van de Morgenstond-band. ‘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 band ter voorbereiding op de komende 
Mannendag. 
 
COMMUNICATIE 
Al jarenlang blijkt dat het overgrote deel van de deelnemers geinformeerd wordt over de komende Mannendag via ‘mond op 
mond’ reclame, beamer presentaties in de kerk, de CMD-Website en berichtgeving in kerkbladen, locale kranten, en dergelijke. 
We hebben afgelopen jaar nogmaals geprobeerd meer deelnemers te trekken via reclames naar boekenhandels en CMD-
contactpersonen. Het effect was wederom nihil en daarom zijn we daar nu definitief mee gestopt.  
Volgt u verdere berichtgeving over de komende mannendag via de CMD-website www.cmdelfland.nl 

Indien u deze Nieuwsbrief per post heeft ontvangen maar inmiddels over een e-mailadres beschikt, wilt u dan uw e-mailadres 
even doorgeven aan bovenstaand e-mailadres. Dit ter besparing van onnodige portokosten. 
 
VISIE 
Sinds 1997 worden er mannendagen in Delft georganiseerd, verdiepingsconferenties voor christenmannen. Vele jaren heeft de 
programma-indeling prima in de behoefte voorzien, maar de laatste jaren werd het programma toch door diverse mannen – en 
zeker de jongere mannen! - als wat gedateerd ervaren. Daarom zijn bijvoorbeeld vorig jaar al de workshops ingevoerd, met als 
doel de thematiek op interactieve wijze te verdiepen en ‘dichterbij’ te brengen. Dat biedt tevens gelegenheid voor een betere 
interactie tussen bijvoorbeeld de jongere en de oudere bezoekers. Ook dit jaar willen we verder vernieuwen door te zoeken naar 
vormen die ook aansluiting vinden bij jongeren, ook om die interactie te verfrissen en de thematiek vanuit een bijbels perspectief 
breder te bezien. Dat is uiteraard voor ons als comite ook een beetje een zoektocht. Wij voelen onszelf ook vertrouwd met een 
bepaald concept. Tegelijkertijd zien we de gemiddelde leeftijd van de bezoekers jaar na jaar oplopen. Die doelgroep willen we 
uiteraard niet kwijt, maar we willen tegelijkertijd ook juist uitreiken naar de jongere mannen! Denk bijvoorbeeld aan de 25+ 
generatie bijvoorbeeld. Dat vraagt kritische aandacht voor de programmaopbouw, voor datgene wat geboden wordt en ook 
zelfreflectie. We willen dus de komende jaren daar op onderdelen wel wat meer mee experimenteren. En dat zal de ene keer 
wellicht beter slagen dan de andere keer. Wij hopen van harte dat u deze zoektocht met ons mee wilt blijven beleven en daarover 
ook gebeden wilt uitspreken. We willen een brede (ook kerkelijke!) doelgroep blijven aanspreken en tegelijk uitreiken naar de 

http://www.cmdelfland.nl/
http://www.cmdelfland.nl/


volgende generaties! Wij nodigen u mede daarom uit vooral ook uw eigen (schoon) zonen mee te nemen en deze dag samen te 
(blijven) beleven. 
 
MANNENONTBIJT OCHTENDEN / AVONDEN 
Om persoonlijke contacten te bevorderen worden er regelmatig ochtenden/avonden gehouden in de regio. In kleine kring worden 
onderwerpen besproken in relatie tot geloof, relatie, gezin, omgeving, werk, samenleving, etc. Ook wordt er voor en met elkaar 
gebeden. De data waarop de ochtenden/avonden worden gehouden vindt u hieronder. De kosten bedragen ca. Euro 5 per 
deelname/per persoon. 

 
 
Met broederlijke groet namens het Christen Mannencomité Delfland(CMD),  
Gertjan Hordijk 
 
 

MANNENONTBIJT LANSINGERLAND (De Verdieping, Schiebroekseweg 20 te Bergschenhoek); Eens per kwartaal op zaterdagochtend van 
8.00 - 10.00 uur.  
Programma 2016: 17dec; Programma 2017: xmrt, 25mrt (Mannendag Delft), xxjun, xxsep en xxdec.  
Meer info via Jan-Willem van Leussen (06-24688556) of Jan den Uil(010-5217207), opgave/info per email: mannenontbijt@live.nl 
 
BLEISWIJK  
Na 16 jaar is het MannenOntbijt Bleiswijk opgegaan in het MannenOntbijt Lansingerland (zie hierboven) 
 
DELFT  Wegens ziekte nog geen programma voor 2017 vastgesteld. Nadere informatie Jan Uwland tel. 015-2564342 
 
MAASSLUIS (Maranathakerk, G.A. Brederolaan 49): Op zaterdagochtend van 08.00 - 10.30 uur.  
Programma 2016 afgesloten. Programma 2017 , 14jan (Nieuwjaarsontbijt; Westland), 25mar (Mannendag Delft),  xxapr (Ontbijt), xjun 
(Ontbijt), xxsep, xxdec.  
Meer info op www.mibmaassluis.nl of benader Simon Bergwerf via  s.bergwerf@kabelfoon.nl, tel. 010-5919401. 
 
WESTLAND (Naaldwijk, Gebouw Gideon, Prins Hendrikstraat 16): Op zaterdagochtend van 08.30 - 11.00 uur; Eur.7.50.  
Programma 2017: 14jan(Nieuwjaarsontbijt; Westland), 25mar (Mannendag Delft), 15apr17.  
Meer info op www.mibwestland.nl of bel Frans Voskamp (Badingslaan 8, 2692 BX  ’s Gravenzande) tel. 0174-418626, of 06-57436274 of 

email  fransvoskamp@kabelfoon.nl. 
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