
 

 
Jaarverslag activiteiten 2016 
 
Bestuur 
In 2016 vond er vijf keer een bestuursoverleg plaats via Skype n.a.v. de positieve ervaringen van vorig 
jaar. In juni kwamen we bij elkaar in Dordrecht en bespraken we met elkaar de beleidsnotitie 2016-
2020 en de daarbij behorende doelen voor dit jaar. In september stelde Henk-Jan Koetsier zich voor 
een nieuwe termijn beschikbaar als voorzitter. Met algemene stemmen werd hij door de andere drie 
bestuursleden voor deze taak herkozen. Het bestuur bestond dit jaar uit de volgende personen: 
-Henk-Jan Koetsier, voorzitter 
-Erik Joosse, penningmeester 
-Gerdien Otterspeer, secretaresse 
-Gerda de Waard, PR  
We besloten uit te kijken naar een geschikt vijfde bestuurslid met als takenpakket het coördineren 
van het adverteren en het uitgeven van de nieuwsbrief. 
 
Jongerenweekend 
Op 29 en 30 januari 2016  kwamen we met 7 personen bij elkaar voor het jongerenweekend. We 
verbleven op boerderij De Verwondering in Goudriaan. Vrijdagavond maakten we in tweetallen 
kennis met elkaar en vatten dit aansluitend samen in de groep. Op zaterdagmorgen deden we met 
elkaar een Bijbelstudie en na de lunch sloten we met elkaar af.  
 
Contactdagen 
Op 16 april 2016 hielden we onze twaalfde contactdag. Ds. G.W.S. Mulder hield zijn lezing naar 
aanleiding van Psalm 4:7 met als thema ‘Gericht gebedsleven’. Op 19 november 2016 kwamen we 
samen voor onze dertiende contactdag. De lezing werd verzorgd door ds. K. Visser naar aanleiding 
van Jesaja 38 met als thema ‘Lessen uit het ziekbed van koning Hizkia’. 
Op beide dagen luisterden we 's morgens naar de lezing en was er aansluitend gelegenheid om 
vragen te stellen. Na een uitgebreide lunch met alle ruimte voor ontmoeting, gingen we in groepen  
uit elkaar om door te spreken over het onderwerp of om creatief bezig te zijn. De dagen die 
gehouden werden in de Bethlehemkerk te Woerden, werden bezocht door 70 à 80 deelnemers.  
 
Publiciteit en promotie 
In 2016 verscheen er zowel in het voorjaar als in het najaar een nieuwsbrief voor onze donateurs.  
Daarnaast gebruikten we deze ook als promotiemateriaal op diverse presentaties en andere 
bijeenkomsten en locaties. Ook werd dit jaar onze website vernieuwd om de toegankelijkheid te 
verbeteren.   
Gerda de Waard hield zes keer een lezing op een vrouwenvereniging. Dit betrof de 
vrouwenvereniging van de Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis-Sommelsdijk (9 februari) en 
de vrouwenvereniging van de Gereformeerde Gemeente te Nieuwdorp (30 maart), Middelburg 
Centrum (6 april), Utrecht (19 april), Hendrik-Ido-Ambacht (25 oktober) en Vlissingen (9 november).  
Erik Joosse verzorgde een lezing voor de NPV afdeling Hagestein (4 februari) over het thema 'Als een 
ingrijpende, levensbedreigende ziekte je treft… wat dan?'. Op sprak hij op een gemeenteavond van 
de Gereformeerde Gemeente te Ede (30 november) over dit thema.  
Henk-Jan Koetsier verzorgde een lezing op de voorjaarsvergadering van NPV afdeling IJsselmuiden 
(30 maart). Ook stond hij met een stand op de Samen-uit-dag van Helpende Handen (28 mei). 
Gerdien Otterspeer was aanwezig op de jaarvergadering van de Nederlandse Christelijke Blinden en 
Slechtzienden Bond, afdeling Zevenkamp Rotterdam (2 april) om daar een lezing te verzorgen.  
 
Ouderkerk aan den IJssel, 26 mei 2017 
 
Gerdien Otterspeer 


