JAARVERSLAG CMF-STUDENTENWERK 2017
‘Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.’ (Psalm 91:12)
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Voortbordurend op 2016 heeft het thema ‘op handen gedragen’ ook in 2017 centraal gestaan. Daarbij wilden we medisch
studenten toerusten en bemoedigen door middel van diverse activiteiten. Het was een waardevol jaar voor CMF, waarin
veel nieuwe contacten zijn gelegd met geneeskundestudenten uit alle studentensteden met een medische faculteit.
Tevens was 2017 een jaar waarin zichtbaar werd dat niets in het leven vanzelfsprekend is en dat wij elke dag door onze
Schepper bewaard werden. In tijden van coschappen, vakanties en afstuderen, maar ook in ons privéleven. In alles weten
wij: we worden dag aan dag door Gods handen gedragen.
CMF stedengroepen
Voor iedere geneeskundestudent is CMF niet alleen een landelijk begrip, maar dankzij de stedengroepen ook een
organisatie die dichtbij ieders woonomgeving aanwezig is. Iedere stedengroep kent zijn ups en downs, maar over het
algemeen zijn we tevreden over het functioneren van de stedengroepen. We hebben in Amsterdam, Nijmegen,
Groningen, Utrecht en Leiden activiteiten gehad. Dit jaar heeft met name CMF Leiden een bloeiende periode gehad,
waarin lezingen goed bezocht werden en de co-assistentenkring een hechte groep is geworden. CMF Groningen en
Utrecht maakten een periode door waarin de interesse in de lezingen afnam. Er is door bestuurslid Geerke hulp geboden,
waardoor CMF Utrecht eind 2017 een positieve doorstart heeft kunnen maken met een aantal nieuwe commissieleden.
CMF Amsterdam heeft in november een lezing georganiseerd met psychiater Dr. Gerrit Glas, waarbij het ging over de rol
van de ziel in de psychiatrie. De co-assistentenkring in Amsterdam loopt sinds anderhalf jaar goed. Tevens wordt hard
gewerkt aan een naderende start van een artsenkring. CMF Nijmegen heeft een lezing georganiseerd over Mercy Ships.
Daarnaast is er goed nieuws uit Rotterdam: Geerke heeft samen met Rotterdamse studenten CMF Rotterdam nieuw leven
in weten te blazen. Begin 2018 zal daar de eerste activiteit plaatsvinden. We proberen deze activiteiten in de
stedengroepen in de toekomst vast te houden. Zoals eerder al vermeldt, heeft Maastricht geen CMF groep, omdat veel
christelijke geneeskundestudenten elkaar al vinden bij de enige christelijke studentenvereniging in Maastricht.
Studentencongres
Van 27 tot 29 januari 2017 vond het jaarlijkse studentencongres plaats,
met als thema “Grenzeloos Lijden: over ziekte en dood in de seculiere en
islamitische cultuur – een christelijk perspectief”. De locatie was wederom
de Betteld in Amerongen. Vrijdagavond startte het congres met een lezing
van cultuurtheoloog Frank Bosman over het lijden in de seculiere cultuur.
Na een veelzijdige discussie werd een kennismakingsspel gespeeld. Op
zaterdag werd na een uitgebreid ontbijt een lezing gehouden door een
ervaren arts uit Tadzjikistan over de islamitische (medische) cultuur en de
daarin heersende visie op ziekte en lijden. Daarbij waren ook diverse
artsen aanwezig vanuit het CMF, wat erg werd gewaardeerd! Tijdens de
lunch was er een informatiemarkt en in de middag zijn er diverse workshop
georganiseerd, waaronder “omgaan met palliatieve zorg”, “een arts op de
vlucht” en een workshop drama. De dag werd afgesloten met een gezellige
borrel. Op zondag werd een dienst gehouden die werd geleid door
dominee van Duijvenboden, waarbij hij preekte over het christelijke
perspectief op lijden. Hierbij gebruikte hij teksten uit Psalm 13 en
Romeinen 8: 17-23. Al met al was het studentencongres weer een groot
succes. Er kwamen ongeveer 50 bezoekers. Een uitgebreider verslag vindt
u op de website van CMF.
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Studentenbarbecue
Op vrijdag 25 augustus, een warme en heldere avond, vond de 4e editie van de CMF
studentenbarbecue plaats. Medisch studenten uit diverse steden hebben elkaar
ontmoet onder het genot van een heerlijk stukje vlees of een Vega burger met een
lekkere fruitsalade of pastasalade. Nippend aan een heerlijk drankje werd er
genoten van de zomer en het opstijgen van een luchtballon. Het doel van deze
barbecue was ontmoeting en kennismaking, welke ruim is bereikt.

CMF toerustingsdag
Op 28 oktober werd de jaarlijkse toerustingsdag gehouden, met als thema
‘’Inspireren-motiveren-activeren’’. In de ochtend is er samen met Chris van
Turennout, namens de Ontwikkel Academie, nagedacht over onze passie en
inspiratie voor CMF. Dit deed hij door middel van een interactieve workshop. Na een
uitgebreide lunch zijn we onder leiding van Rinck aan de slag gegaan om nieuwe
plannen te maken voor CMF, inclusief activiteiten voor zowel de studentsteden als
CMF-landelijk. De dag werd afgesloten met gebed. Het was een zinvolle en leuke
dag met veel ruimte voor ontmoeting tussen actieve CMF-leden, zoals
stedengroepleiders, commissieleden en bestuursleden. Het had een andere insteek
dan vorig jaar, wat voor nieuwe energie zorgde. Dit jaar werd de toerustingsdag net
als vorig jaar gehouden in het centrum van Utrecht aan de Oudegracht, wederom
een prachtlocatie!

2017 - BEKENDHEID VAN CMF: ‘NAAR BUITEN
TREDEN’

Externe contacten
Internationale contacten hebben wij in 2017 gehad met de ICMDA via Ytina Wolthuis, Rick Paul en Esther Frei. Daarnaast
bieden we Nederlandse geneeskundestudenten kansen om naar buitenlandse activiteiten te gaan, vooral congressen
georganiseerd door CMF UK, de ACM (Duitse CMF) of ICMDA Western Europe. Zo zijn Rinck Smits en Martijn van Rijswijk
namens het CMF naar de CMF UK conferentie gegaan in februari 2017. Daarnaast hebben Martijn van Rijswijk en Theo van
den Belt tijdens hun verblijf in Zuid-Afrika activiteiten van CMF Zuid Afrika bezocht via Martien Bac. Met de volgende
Nederlandse Christelijke (studenten)organisaties hebben we contact en proberen we samen te werken: IFES, IMPACT,
Navigators, VGS, Ichthus, C.S.F.R. en Depositum Custodi. Dit jaar hebben we geprobeerd om zo veel mogelijk aanwezig te
zijn op activiteiten van deze verenigingen. We staan altijd open voor adviezen om meer contacten te krijgen met andere
organisaties.
PR
Ons nieuwe bestuurslid Theo heeft zich in 2017 ingezet voor de PR van de studententak van het CMF. Onze promotiefilm
is onder andere getoond op de ZomerConferentie van de CSFR en de jaarlijkse conferentie van VGS Nederland. De film is
zeker ook geschikt voor CMF Nederland in het algemeen. U kunt de film vinden via https://youtu.be/1uFC94mLlLE. Tevens
hebben we de flyer uit 2015 verspreid. We maken gebruik van mond-tot-mond reclame, de website van CMF, de nieuwe
flyer en social media.
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2017 - VERNIEUWING BINNEN CMF
Huisartsenlijst
Nadat in 2016 de huisartsenlijst met stageplaatsen voor co-assistenten vernieuwd is, zijn er continue updates ingevoerd.
In 2017 hebben drie co-assistenten met goed resultaat gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zo bij een christelijke
huisarts hun coschap huisartsgeneeskunde te kunnen doen. Dit is een positieve ontwikkeling die we in 2018 hopen voort
te zetten. Het Buddyproject is in 2017 nog niet van de grond gekomen. Hieraan willen we in 2018 meer tijd besteden door
binnen de groep studenten te informeren over het Buddysysteem en de behoefte hieraan. Binnen het artsenbestuur is in
2017 besloten een programma aan te schaffen waarbij de ledenadministratie vergemakkelijkt wordt. Met name het
versturen van brieven en het invoeren van een automatisch incasso waardoor achterstand van betaling kan worden
voorkomen. Voor het studentenbestuur is het belangrijk dat er in het systeem goed aangegeven wordt wanneer iemand
afgestudeerd is, zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij de correspondentie en contributie.
Bestuursleven
De jaarlijkse wisselingen in het bestuur hebben begin 2017
plaatsgevonden. We hebben in januari afscheid genomen van onze
voorzitster Corine Bunt-Lustig. Corine heeft zich vol overgave
ingezet voor het CMF in de afgelopen jaren. Tevens hebben we
afscheid genomen van onze studentenwerker Rebekka Struik. We
danken haar voor het vele werk dat ze heeft verricht en de goede
ideeën die ze had. We zijn gezegend met drie nieuwe
bestuursleden. Rinck Smits heeft zich tot en met zijn afstuderen
met veel energie en passie ingezet voor CMF, met name voor het
organiseren van de jaarlijkse toerustingsdag en het ondersteunen
van de congrescommissie 2017-2018. Geerke van den Bosch heeft
zich sinds mei actief ingezet voor de stedengroepen. Theo van den
Belt heeft de functie van PR op zich genomen. Martijn is tijdens zijn
verblijf in Zuid Afrika actief gebleven voor CMF en heeft zich sinds
zijn terugkeer in Nederland ingezet als ondersteuning van de bestuursleden.
Als studentenbestuur zijn we in 2017 bij veel activiteiten betrokken geweest, zoals verwoord in bovenstaand verslag. Als
er vragen of ideeën zijn, horen wij het graag. Ook zijn wij altijd op zoek naar mensen die actief willen worden als kringlid,
stedengroepleider, bestuurslid of congrescommissielid. We zijn bereikbaar via studentenbestuur@cmf-nederland.nl,
Facebook en Twitter.
Hartelijke groeten,
Tirza Wisse, Anine den Hartogh-Griffioen, Martijn van Rijswijk, Rinck Smits, Geerke van den Bosch, Theo van den Belt
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