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Bestuur  
In 2018 vond er vier keer een bestuursoverleg plaats via Skype, daarnaast ontmoeten we elkaar als 
bestuur in augustus bij Erik Joosse in Veenendaal.  
De samenstelling van het bestuur was als volgt:  
-Henk-Jan Koetsier, voorzitter  
-Erik Joosse, penningmeester  
-Gerdien Otterspeer, secretaresse  
-Gerda de Waard, PR  
We bespreken het voorzitterschap van Henk-Jan Koetsier als gevolg van het rooster van aftreden. 
Henk-Jan is een belangrijke drijvende kracht voor het functioneren van het bestuur. Het bestuur 
heeft dan ook geen bezwaren dat Henk-Jan zich voor de komende termijn weer beschikbaar stelt als 
voorzitter. 
 

Jongerenweekend  
Op 26 en 27 januari 2018 kwamen we met 4 personen bij elkaar voor het jongerenweekend. We 
verbleven in een bungalow op Stolpenheim in Nunspeet.  
In alle huiselijkheid maakten we vrijdagavond kennis met elkaar en vonden (h)erkenning in elkaars 
ervaringen. Op zaterdagmorgen deden we met elkaar een Bijbelstudie. Na de lunch maakten we een 
creatieve verwerking van het thema van het jongerenweekend. In de namiddag sloten we met elkaar 
af.  

 
Contactdagen  
Op 14 april 2018 hielden we onze zestiende contactdag met 80 deelnemers. Ds. A. Schreuder hield 
zijn lezing naar aanleiding van Hebreeën 12 vers 1 en 2 met als thema ‘De gave lijdzaamheid'. 
Op 20 oktober 2018 kwamen we met 135 deelnemers samen voor onze zeventiende contactdag. De 
lezing werd verzorgd door ds. A.T. Vergunst rondom het thema 'Als één lid (over)lijdt, lijden al de 
leden'. Het uitgangspunt voor de overdenking was 1 Korinthe 12 vers 12 -26.  
Dit jaar hanteerden naar aanleiding van reacties van de deelnemers en onze bespreking daarvan een 
nieuwe indeling. Op beide dagen luisterden we eerst met elkaar naar de lezing en was er na een 
korte pauze aansluitend gelegenheid om vragen te stellen. We sloten ons samenzijn af met een 
uitgebreide lunch waarbij alle ruimte is voor ontmoeting en gesprek. De dagen werden gehouden in 
de Bethlehemkerk te Woerden. 
 

Contactrondvaart 
Dit jaar organiseerden we voor de tweede keer een informele bijeenkomst in de vorm van een 
Contactrondvaart op 9 juni. Samen met vijfenveertig deelnemers gingen we in Maarssen aan boord 
van een schip van Rederij Stichtse Vecht. Voor, na en tijdens het lunchbuffet werd er uitgebreid met 
elkaar gesproken. Ook genoten we van de prachtige route over de Vecht.  
 

Publiciteit en promotie  
In 2018 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 zangavonden. 
Gerda de Waard hield vijf keer een lezing op een vrouwenvereniging of gemeenteavond. Dit betrof 
een gemeenteavond in de Gereformeerde Gemeente te Terneuzen (24 januari) en de 
vrouwenvereniging van de Gereformeerde Gemeente te Dirksland (6 februari), Westkapelle (9 mei), 
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Borssele (31 mei) en de vrouwenvereniging van de Hersteld Hervormde Gemeente te Kruiningen (20 
november). Daarnaast was zij met een info- en verkooptafel aanwezig op een zangavond op 16 juni 
in de Maria Magdalenakerk in Goes. Haar man, Ds. A.J. de Waard, verzorgde een meditatie en de 
opbrengst van de collecte was bestemd voor onze stichting.  
Erik Joosse verzorgde een lezing voor de vrouwenvereniging van de Adventkerk te Veenendaal (6 
februari).  
Henk-Jan Koetsier verzorgde een lezing voor de vrouwenvereniging en de vrijwilligers van de 
thuishulpgroep van de Gereformeerde Gemeente van Rhenen op 2 oktober.  
Gerdien Otterspeer was aanwezig bij de vrouwenvereniging van de Gereformeerde Gemeente te 
Alblasserdam  (9 januari) en bij de vrijwilligers van de kerkelijke thuiszorg van de Gereformeerde 
Gemeente te Oosterland (2 oktober) om daar een lezing te verzorgen.  
 
Het jaar in cijfers 
In dit jaar heetten we 17 nieuwe donateurs hartelijke welkom, waarmee de teller aan het einde van 
het jaar op 141 donateurs stond.  
Op de website ontvingen we 13.919 unieke bezoekers.  
We verzorgden in totaal 9 lezingen, waardoor veel mensen voor het eerst hoorden van onze 
stichting. Op deze avonden werden ook onze nieuwsbrieven uitgedeeld, deze verscheen 2 keer in 
een oplage van 700 stuks, die de donateurs kosteloos op het opgegeven adres thuisgestuurd. 

 
Ouderkerk aan den IJssel, mei 2019 
 
Gerdien Otterspeer 
Secretariaat Winstuitverlies 

 


