
 

 Jaarverslag activiteiten 2017 
 
Bestuur  
In 2017 vond er drie keer een bestuursoverleg plaats via Skype, daarnaast ontmoeten we elkaar als 
bestuur in juli bij Gerda de Waard.  
De samenstelling van het bestuur was als volgt:  
-Henk-Jan Koetsier, voorzitter  
-Erik Joosse, penningmeester  
-Gerdien Otterspeer, secretaresse  
-Gerda de Waard, PR  
De laatste drie stelden zich voor een nieuwe termijn herkiesbaar en werden herkozen. Een potentiële 
vijfde bestuurslid is benaderd, maar stelt zich (voorlopig) niet beschikbaar. We besloten verder niet 
actief op zoek te gaan, maar als zich iemand aandient met kwaliteiten op het gebied van 
communicatie zullen we het gesprek aangaan.  
 

Jongerenweekend  
Op 27 en 28 januari 2017 kwamen we met acht personen bij elkaar voor het jongerenweekend. We 
verbleven in een woonhuis in Leusden, gehuurd via Airbnb. In alle huiselijkheid maakten we 
vrijdagavond kennis met elkaar en vonden (h)erkenning in elkaars ervaringen. Op zaterdagmorgen 
deden we met elkaar een Bijbelstudie over het beeld van een boom. Na de lunch maakten we een 
creatieve verwerking van onze levensboom. In de namiddag sloten we met elkaar af.  

 
Contactdagen  
Op 18 maart 2017 hielden we onze veertiende contactdag met 60 deelnemers. Ds. D.J. Budding hield 
zijn lezing naar aanleiding van Psalm 116 met als thema ‘Uit overtuiging van onze geest of de Heilige 
Geest’. Op 18 november 2017 kwamen we met bijna 80 deelnemers samen voor onze vijftiende 
contactdag. De lezing werd verzorgd door ds. Y.R. Bijl rondom het thema 'In de schuilplaats van de 
Allerhoogste'.  
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 werden 
gehouden in de Bethlehemkerk te Woerden. 
 

Contactrondvaart 
Dit jaar organiseerden we voor het eerst een informele bijeenkomst in de vorm van een 
Contactrondvaart op 10 juni. Samen met bijna zeventig deelnemers gingen we in Leerdam aan boord 
van een schip van Rederij Leerdam. Voor, na en tijdens het warmbuffet werd er uitgebreid met 
elkaar gesproken. Ook genoten we van de prachtige route over de Linge.  
 

Publiciteit en promotie  
In 2017 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. Dit betrof de 
vrouwenvereniging van de Gereformeerde Gemeente te Oudorp (25 januari), Yerseke (1 februari), 
Kapelle Biezelinge (21 februari), 's Gravenpolder (21 mei) en Melissant i.c.m. Herkingen (21 
november).  
Erik Joosse verzorgde een lezing over het thema 'Als een ingrijpende, levensbedreigende ziekte je 
treft… wat dan?' voor bezinningsorganisatie 'De Bosrand' in Wekerom (23 september).  



Henk-Jan Koetsier verzorgde een lezing op de voorjaarsvergadering van NPV afdeling Leerdam (13 
maart). Hij sprak hier over 'Bewust Verder, het wordt nooit meer zoals het was...'.  
Gerdien Otterspeer was aanwezig op de jaarvergadering van de NPV afdeling Alblasserdam - Nieuw 
Lekkerland (23 mei) om daar een lezing te verzorgen.  
 
Het jaar in cijfers 
In dit jaar heetten we 14 nieuwe donateurs hartelijke welkom, waarmee de teller aan het einde van 
het jaar op 124 donateurs stond.  
Op de website ontvingen we 16 816 unieke bezoekers.  
We verzorgden in totaal 8 lezingen, waardoor veel mensen voor het eerst hoorden van onze 
stichting. Ook werd er meermalen voor ons gecollecteerd op een zangavond, onder andere van 
Stichting Zeeland Zingt. Van hen ontvingen we een bijzondere gift van 1000 euro.  
Op deze avonden werden ook onze nieuwsbrieven uitgedeeld, deze verscheen 2 keer in een oplage 
van 700 stuks.   

 
Ouderkerk aan den IJssel, juni 2018 
 
Gerdien Otterspeer 
Secretariaat Winstuitverlies 


