
Jaarverslag activiteiten 2021

In dankbaarheid aan de HEERE voor de activiteiten die we na het bijzondere jaar 2020 weer 
deels mochten hervatten, legt het bestuur door middel van dit verslag beknopt 
verantwoording af van de activiteiten van de stichting in het jaar 2021.

Bestuur 

De samenstelling van het bestuur was in 2021 als volgt: 
-Henk-Jan Koetsier, voorzitter 
-Erik Joosse, penningmeester 
-Gerdien Otterspeer, secretaresse 
-Gerda de Waard, bestuurslid
-Lenie Klop, coördinator communicatie

Het bestuur vergaderde in 2021 vier keer middels Skype. In oktober evalueren we op de 
taakverdeling binnen het bestuur. Naar aanleiding hiervan gingen we op zoek naar 
uitbreiding van het bestuur, gericht op iemand die de coördinatie van alle communicatie op 
zich kan nemen. Deze mochten we vinden Lenie Klop-de Pater, die betrokken raakte bij de 
stichting nadat haar man Wim in 2020 overleed aan kanker. In november maakte Erik Joosse 
bekend dat hij uiterlijk juni 2022 zijn werkzaamheden als penningmeester wil neerleggen. 

Jongeren

Vanwege de geldende coronamaatregelen was het niet mogelijk om een jongerenweekend 
te organiseren. Met de deelnemers van 2020 hielden we in maart en juli een online 
ontmoeting, waarin we onze ervaringen deelden en nadachten rondom een Bijbelgedeelte. 
Hierbij was het verlangen om zodra dit mogelijk was toch een ontmoeting te organiseren. Dit
vond plaats op zaterdag 30 oktober in de Bethlehemkerk in Woerden. Met acht deelnemers 
genoten we het samenzijn met een stukje zelfgemaakte taart, uitgebreide gesprekken, een 
goed verzorgde lunch een Bijbelmoment en samenzang. 

Contactdagen 

Het bestuur voelde verlegenheid om na een jaar van nood waarin we niet konden 
samenkomen op een Contactdag, toch een woord van hoop en troost vanuit Gods Woord te 
verspreiden.  Op verzoek van Stichting Winstuitverlies heeft de kerkenraad van de 
Gereformeerde Gemeente te Woerden, daar waar onze contactdagen al 10 jaar worden 
gehouden, op 27 januari een extra weekdienst belegd, waarin ds. A.J. de Waard (Urk) 
voorging. In tekstkeuze en prediking in deze dienst werd aandacht gegeven aan ‘verlies van 
gezondheid en/of geliefde(n)’. Deze dienst maakte het toch mogelijk op afstand samen te 
komen rond Gods Woord bij kanker en verlies.
Daar dit afgaande op de reacties in een behoefte voorzag, werd dit herhaald op 24 maart in 
een weekdienst uitgaande van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouderkerk a/d IJssel 
e.o. waarin ds. P.C. Hoek van Sommelsdijk voorging.
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Na een hele lange periode mochten we op 3 juli weer met 50 deelnemers samenkomen op 
een Contactdag in Woerden. De lezing werd gehouden in de kerkzaal en voor hen die niet 
aanwezig konden of durfden zijn werd er de mogelijkheid geboden om live mee te kijken. Op
deze dag hield Ds. A.J. de Waard een lezing met als thema ‘Biddend verwachten… 
verwachtend bidden’ met als uitgangspunt Psalm 130. Hierbij werden lijnen getrokken naar 
het verleden waaruit onze voorvaders hun zicht op bidden doorgaven, ook in het lijden.
De geplande Contactdag van november hebben we vanwege de oplopende 
coronabesmettingen moeten annuleren. 

Publiciteit en promotie 

In 2021 verscheen er zowel in het voorjaar als in het najaar een nieuwsbrief die gratis 
verstuurd werd naar onze donateurs en een aantal uitdeelpunten o.a. kerkelijke gemeenten.
De nieuwsbrief is een belangrijk promotiemiddel van de stichting. Zij bevordert het delen 
van persoonlijke ervaring met Winst-uit-verlies in de interviews en geeft aandacht aan de 
activiteiten van de stichting. De voorjaarsuitgave werd samengesteld door Henk-Jan Koetsier
met medewerking van Coralde Molhoek-Roelofse en Mirjam Hekke-Wagenaar. Bij de 
najaarsuitgave heeft Lenie Klop-de Pater de plaats van Mirjam ingenomen. We bedanken 
Mirjam vanaf deze plaats hartelijk voor haar hulp de afgelopen jaren bij het samenstellen. 

Gemiddeld éénmaal per maand verzonden we een e-mail nieuwsbericht naar ruim  
vierhonderd daarvoor bij ons aangemelde e-mailadressen. Hierin brachten we onze 
contacten op de hoogte van onze besluiten en verwezen we naar activiteiten op de website, 
zoals nieuwe columns. 

In mei verscheen de nieuwe, tweede bundel met lezingen uit de laatste vijf jaren bij 
uitgeverij De Banier. Deze heeft als treffende titel ‘Altijd goede moed’. Hoe vaak kan de 
moed ontvallen op onze levensweg in het verlies van gezondheid en/of geliefden. De Heere 
wil door Zijn Woord en Geest ons (opnieuw) bemoedigen als dé Getrouwe. Hij houdt Zichzelf
en ons aan Zijn Woord. Daar wij Hem niet in erkentenis houden, is het uitnemendste van dit 
leven moeite en verdriet met als enige zekerheid onze dood. Echter wie gelooft in de Zoon 
van God, die heeft het eeuwige leven (Joh. 6 vers 47). Dat is het getuigenis wat door de 
verschillende predikanten in hun lezingen vanuit eigen ervaring met kanker door wordt 
gegeven. Het verlangen van het bestuur is dat deze uitgave met lezingen velen mag 
bemoedigen op hun ingrijpende, moeitevolle levensweg.

Het aantal donateurs van de stichting is de afgelopen jaren stabiel gebleven (157 donateurs 
op 31 december 2021). 
 
Ouderkerk aan den IJssel, Juni 2022

Stichting Winstuitverlies
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