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In dankbaarheid aan de HEERE legt het bestuur door middel van dit verslag beknopt 
verantwoording af van de activiteiten van de stichting in het jaar 2019. 
 
Bestuur  
 
De samenstelling van het bestuur was in 2019 als volgt:  
-Henk-Jan Koetsier, voorzitter  
-Erik Joosse, penningmeester  
-Gerdien Otterspeer, secretaresse  
-Gerda de Waard, PR  
 
Het bestuur vergaderde in 2019 vier keer middels Skype en ontmoette elkaar één keer face-tot-face 
informeel. 
 
Volgens het rooster van aftreden is bestuurslid Gerda de Waard aftredend en herkiesbaar. Gerda 
wordt door het bestuur unaniem herkozen en het bestuur waardeert haar grote inzet voor de 
stichting, samen haar man, met name genoemd haar lezingen in het Zeeuwse. Vele lezingen heeft zij 
daar inmiddels door de jaren heen gehouden en middels collecten, zoals ook op zangavonden, geld 
opgehaald. 
 

Jongerenweekend  
 
De aanmelding van jongeren voor het weekend ging in 2018 moeizaam. Het bestuur besloot dit 
(kalender)jaar geen jongerenweekend te organiseren. Voor 2020 wordt opnieuw bekeken of er 
belangstelling is onder jongeren om aan een weekend deel te nemen en daarmee in een behoefte 
van deze doelgroep wordt voorzien. 

 
Contactdagen  
 
De Contactdag Voorjaar 2019, waaraan 112 personen deelnamen, werd op zaterdag 13 april 2019 in 
de Bethlehemkerk in Woerden gehouden. De lezing met als thema ‘Van het leven naar de dood… van 
de dood naar het Leven’ werd verzorgd door ds. L. de Wit uit Putten.  
 
De Contactdag Najaar 2019, waaraan 116 personen deelnamen, werd op zaterdag 16 november 2019 
in de Bethlehemkerk in Woerden gehouden. De lezing met als thema ‘Paulus zekerheid omtrent het 
sterven geeft hem moed om te leven’ werd verzorgd door ds. J. Westerink van Urk.  
 
Op beide contactdag was er na de lezing gelegenheid tot het stellen van vragen en werd plenair met 
elkaar in gesprek te gaan. De contactdagen werden afgesloten met een gezamenlijke lunch waar de 
verschillende lotgenoten(groepen) bij elkaar konden zitten. 
 

Contactrondvaart 
 
De informele Contactrondvaart was op zaterdag 15 juni 2019, waaraan 86 personen deelnamen (7 
kinderen jonger dan 11 jaar), met als afvaart Drimmelen en ging door de Brabantse Biesbosch. 
Tijdens de rondvaart werd de Beverlunch als buffet klaargezet en genuttigd. Een geslaagde activiteit, 
waar ook personen voor wie de stap naar de contactdag ‘nog te groot’ aan deelnamen. Velen zagen 
van elkaar meer in de gesprekken dan van de mooie natuurlijke omgeving. 
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Publiciteit en promotie  
 
In 2018 verscheen er zowel in het voorjaar als in het najaar een nieuwsbrief, in een oplage van 700 
exemplaren, die de donateurs gratis toegestuurd kregen en uitgedeeld werd op de contactdagen, in 
kerkelijke gemeenten en waar dat verder mogelijk was. Ook is de nieuwsbrief het promotiemiddel 
van de stichting, bevordert het delen van persoonlijk ervaring met Winst-uit-verlies in de interviews 
en de activiteiten daarin worden gepubliceerd. Onder eindredactie van Henk-Jan Koetsier werkten 
Coralde Molhoek-Roelofse en Mirjam Hekke-Wagenaar als redactie aan de nieuwsbrieven mee. 
 
Bestuursleden gaven 11 keer een lezing, waarin de stichting wordt gepresenteerd en een 
persoonlijke ervaring wordt gedeeld, op bijeenkomsten die werden georganiseerd door (kerkelijke) 
verenigingen, waaronder vrouwenverenigingen, gemeenteavonden, Nederlandse Patiënten 
Verenigen e.a. Na de lezing was er gelegenheid om vragen te stellen en/of met elkaar in gesprek te 
gaan aan de hand van stellingen. De organisatie kon zelf kiezen om een collecte ten bate van de 
stichting te houden of een bedrag ‘uit de kas’ te geven. Het bestuur geeft graag medewerking door 
het geven van een lezing aan bijeenkomsten die plaatselijk of regionaal rond een thema worden 
georganiseerd. 
 
Overige activiteiten 
 
In 2019 konden 15 nieuwe donateurs welkom worden geheten. Aan het einde van het jaar 2019 had 
de stichting totaal 156 donateurs. 
 
Op de website van de stichting is naar schatting door ruim 14.000 unieke bezoekers bezocht. Daar 
werden verschillende nieuwe columns en de lezingen van de in dit jaar gehouden contactdagen 
geplaatst. 
  
Nunspeet, Juni 2020 
 
Stichting Winstuitverlies 

 


