
  
 
Jaarverslag activiteiten Stichting Winstuitverlies 2015 
 
Bestuur 
In 2015 vergaderde het bestuur in totaal vijf keer. Twee van de vijf keer deden we dit naar 
tevredenheid via Skype in verband met de grote onderlinge afstanden. In de vergadering van 26 
maart werd Erik Joosse positief geëvalueerd als aspirant-bestuurslid, hij stelde zich beschikbaar voor 
een nieuwe termijn als penningmeester. Ook Gerdien Otterspeer stelt zich voor een nieuwe termijn 
beschikbaar als secretaresse. In de vergadering van 26 mei namen we afscheid van ons bestuurslid 
Sanne Reijngoudt die zich met name bezig heeft gehouden met de afdeling jongeren. We zijn haar 
dankbaar voor wat ze daarin betekent heeft voor onze stichting. In diezelfde vergadering werd Gerda 
de Waard positief geëvalueerd als aspirant-bestuurslid en stelt zij zich beschikbaar voor activiteiten 
op het gebied van PR. Na het vertrek van Sanne besloten we om het bestuurswerk met vier personen 
voort te zetten en haar taken over de bestuursleden te verdelen.  
 
Jongerenweekend 
Op 6 en 7 februari 2015 kwamen we met 10 personen bij elkaar voor het vierde jongerenweekend. 
We verblijven op boerderij De Verwondering in Goudriaan. Vrijdagavond dachten we met elkaar na 
over ‘Wie ben ik?’. Zaterdagmorgen deden we met elkaar een Bijbelstudie en zaterdagmiddag waren 
we ontspannen en creatief bezig om een herinnering te maken aan deze waardevolle dagen. 
 
Jubileumcontactdag 
Op 13 juni 2015 hielden we onze elfde contactdag. Met ruim tachtig aanwezigen stonden we met 
elkaar stil bij het thema 'Wat wilt gij dat Ik u doen zal?'. Na een welkom en korte terugblik op 5 jaar 
Stichting Winstuitverlies door onze voorzitter, opende Ds. A.J. de Waard met ons deze dag. Hij las ons 
voor uit 2 Korinthe 12 vers 1 - 10, de vraag van Paulus aan de Heere om de doorn in zijn vlees weg te 
nemen. Maar ook van het antwoord van de Heere God dat Zijn genade voor Paulus genoeg zal zijn, 
Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht.  
Hierna leidde Dr. P.C. Hoek het thema in aan de hand van de geschiedenis Jezus ontmoeting met 
Bartimeüs. Hij confronteert de ambtsdragers, die vandaag ook in het bijzonder waren uitgenodigd, 
met de houding van Heere Jezus. Vragen zij net zoals Hij dat doet, wat de ander nodig heeft? Het is 
helaas maar al te herkenbaar dat een ambtsdrager of ander bezoek al denkt te weten wat de 
behoefte is. Wie echt wil troosten, zal bereid moeten zijn zelf mee te lijden. Wanneer er van beide 
kant oprechtheid en openheid is, zal het komen tot een echte ontmoeting voor Gods aangezicht.  
Na al deze stof tot bezinning was het tijd voor een moment van ontspanning. We luisterden naar een 
psalmbewerking voor piano en dwarsfluit. Op deze dag werd ook de bundel 'Winstuitverlies, uitzien 
naar dé Troost bij kanker' gepresenteerd. Mw. J. Kranendonk - Gijssen van uitgeverij De Banier bood 
het eerste exemplaar aan de voorzitter aan. Deze uitgave is een samenstelling van de lezingen die de 
afgelopen vijf jaar gehouden zijn door de predikanten op onze contactdagen.  
De aanwezigen gingen uit elkaar in groepen en dachten na over verschillende stellingen. Na afloop 
hiervan worden de uitkomsten hiervan doorgesproken in het forum. Hieraan namen de beide 
predikanten deel en de echtgenote van prof. T.M. Hofman. De dag werd afgesloten met een lunch, 
waarbij alle gelegenheid was om elkaar te ontmoeten.  
 
Contactavond Apeldoorn en Barendrecht 
In 2015 hebben we twee contactavonden georganiseerd in plaats van een landelijke contactdag in 
het najaar. We hielden een bijeenkomst meer richting het noorden en meer zuidelijk. Doel van deze 
avonden was om meer bekendheid te krijgen en daarnaast ook mensen tegemoet te komen die de 
drempel voor een hele contactdag te hoog vinden. Op de eerste contactavond op 19 maart in 



  
 
Apeldoorn waren in totaal 16 aanwezigen. De voorzitter van het bestuur, Henk-Jan Koetsier, hield 
een lezing over het thema 'Wat is uw/jouw levensverwachting?'. 
Na de pauze was er gesprek aan de hand van een aantal stellingen. De tweede avond werd gehouden 
op 12 november in Barendrecht met ruim dertig aanwezigen. Daar hield Henk-Jan Koetsier de lezing 
aan de hand van het boekje van William Perkins over 'Stervenskunst' met als thema 'Zalf voor een 
ziek mens'. Na de pauze was er alle ruimte om open met elkaar van gedachten te wisselen naar 
aanleiding van de lezing en wat de aanwezigen bezig hield.  
 
Publiciteit en promotie 
In 2015 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.  
Henk-Jan Koetsier verzorgde een lezing op de jaarvergadering van NPV afdeling Bleskensgraaf  (15 
april) en van afdeling Aalburg (24 september) met als thema “Als een levensbedreigende ziekte 
(kanker) je treft, wat dan…?". Ook gaf hij een presentatie op een gemeenteavond van de Herstelde 
Hervormde Gemeente in Staphorst (19 oktober). Daarnaast was hij met een kraam aanwezig op de 
zomermarkt in Nunspeet.  
Gerda de Waard hield twee keer een lezing op een vrouwenvereniging van de Gereformeerde 
Gemeente te Goes (3 juni) en Middelburg Zuid (7 oktober). Ook hield Gerda een lezing op de 
vrijwilligersavond van Omnis Cantare, een vereniging die jaarlijks zang- en orgelavonden organiseert 
voor goede doelen, waar zo'n 70 vrijwilligers bij elkaar waren. In 2015 was de helft van het 
ingezamelde geld bestemt voor onze stichting. Dit bracht het bijzondere bedrag op van 3823,94 euro. 
Dit werd symbolisch overhandigd op de laatste zangavond van het jaar. Ds. A.J. de Waard mocht dit 
als pastoraal contactpersoon van onze stichting in ontvangst nemen en een dankwoord uitspreken. 
Ook mocht hij op een hervormingszangavond in Goes (31 oktober), waarvan de opbrengst ook voor 
ons bestemd was, een meditatie houden.  
Erik Joosse verzorgde een avond in zijn eigen gemeente (10 november) over het thema 'Als kanker 
jou treft'.  
 
Ouderkerk aan den IJssel, 14 juni 2016 
 
Gerdien Otterspeer 
 


