
 

Jaarverslag 2021 Een Handreiking  

We zijn met elkaar gewend op de jaarlijkse ledenvergadering terug te kijken op het vorig jaar, te 

weten het jaar 2021. Graag willen we dat als vereniging ook deze keer doen in het besef dat dit zich 

beperkt tot een feitelijk overzicht. Persoonlijke zorgen en leed van onze leden staan hier niet in, 

terwijl die er wel terdege waren en zijn! Tegelijk is dat ook de reden waarom we als vereniging 

bestaan en ons werk doen. 

 

Bevorderen van onderling contact 

Het onderling contact wordt door veel leden vooral ervaren tijdens de regiobijeenkomsten. Dat is in 

het verslagjaar helaas een probleem geweest door de ingrijpende coronacrisis, die ervoor zorgde dat 

veel bijeenkomsten niet doorgingen of alleen via een livestream waren te volgen. We hebben dat 

onderlinge contact node gemist en die berichten kregen we vanuit onze Vereniging ook door. In 

sommige regio’s konden de avonden wel doorgang vinden. Op deze plaats is het goed om een 

bijzonder woord van dank uit te spreken naar alle regiobesturen die hun best doen om elke keer 

weer een goede en inhoudsvolle bijeenkomst te organiseren. 

Bijzonder was het feit dat we als Vereniging 25 jaar mochten bestaan. Op 20 maart 2021 is er aan dit 

bijzondere feit aandacht besteed, helaas ook via een livestream-uitzending vanuit de 

Opstandingskerk in Nunspeet. Ds. J.M.J. Kieviet uit Renswoude en geneesheer -directeur dhr. Ewoud 

de Jong hielden allebei een referaat met als kernvraag: Wat is de verhouding tussen pastoraat en 

hulpverlening? De lezingen zijn via de ‘moderne media’ uitgezonden en er waren hoge kijkcijfers te 

zien (ruim 900)!   

Het Ref. Dagblad heeft uitvoerig aandacht besteed aan ons jubileum en ook in o.a. de GezinsGids 

werd een interview gegeven door een lid van de regio Veluwe. Vermeldenswaardig is ook dat er een 

speciaal jubileumnummer is samengesteld onder de bezielende leiding van ons bestuurslid Caroline 

Nijsse. Het is werkelijk een prachtig bewaar - nummer geworden. 

Naar aanleiding van deze dag is de samenwerking tussen Eleos en onze vereniging wat aangetrokken. 

Zo is besloten een tweede Handboek voor pastoraat uit te gaan geven in het voorjaar van het jaar 

2022. Onze flyers zijn ook richting alle vestigingen van Eleos gegaan. Zo bouwen we ook aan de zo 

nodige PR.   

Tenslotte onder dit kopje: de landelijke dag die gepland was op de derde zaterdag van november 

2021 is niet doorgegaan vanwege oplopende coronacijfers. Dat was een behoorlijke teleurstelling.  

 

 

Regio speciaal  

Vanuit de regio Betuwe zijn vragen gekomen of we ook in die streek van ons land een eigen regio 

willen opzetten, zodat de afstanden om avonden te bezoeken worden verkleind. We proberen met 

mensen uit die streek in contact te komen.  

De regio’s Noord-Nederland en Zeeland hebben veel nieuwe bestuursleden en er wordt door de 

hernieuwde besturen veel werk verzet. Het Landelijk Bestuur is daar verwonderd over dat er weer 

mensen bereid zijn gevonden dit zo belangrijke werk te doen.   



 
 

Het geven van advies en voorlichting 

Naast informatie en advies die zowel op de regiobijeenkomsten als op de landelijke dag gegeven is 

door sprekers, kan in dit verband ook het verenigingsblad genoemd worden. Dit blad verscheen 

afgelopen jaar 4 keer en daarin werden de volgende thema’s behandeld: 

• Zorg voor psychisch zieke en de familie 

• Jongeren en depressie 

• Overbelasting 

• Angst 

 

Tenslotte hebben verschillende bestuursleden lezingen gehouden op verschillende verenigingen in 

den lande (Vrouwenverenigingen, NPV, vrijwilligersgroepen in kerkelijke gemeenten). Op die manier 

wordt meer bekendheid gegeven aan onze vereniging, maar ook advies over het omgaan met onze 

psychisch zieke naaste. 

 

Belangenbehartiging 

Bij de voortduur worden de belangen van onze leden onder de aandacht gebracht. Te denken valt 

daarbij bijvoorbeeld aan het informeren van kerkenraden over onze activiteiten. 

 

Algemeen 

In het verslagjaar nam Annelies Kroes afscheid van ons bestuur. Zij heeft in een korte tijd veel gedaan 

voor het secretariaat van onze Vereniging. De ontstane vacature kon in het verslagjaar niet worden 

ingevuld.  

Het ledenaantal bedroeg op 1 januari 2021: 279 en het aantal donateurs: 21. Per 31 december 2021 

is dit respectievelijk: 325 en 23. 

 

 

Afsluitend 

Vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank aan iedereen die zich op welke wijze dan ook voor de 

vereniging heeft ingezet of die ons (financieel) heeft gesteund. Zonder u zou onze Vereniging niet 

bestaan, maar we merken steeds dat we bestaansrecht hebben. Via de regioavonden, maar ook via 

Luisterend Oor komen heel veel verdrietige verhalen tot ons. We beseffen dat het de Heere was, Die 

ons moed en krachten gaf om het werk te kunnen doen. Hem zij alle dank en eer daarvoor.  

Voor het toekomende wensen we u in alle omstandigheden van harte de hulp en bijstand van de 

Heere. ‘Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken.’ (Psalm 37:5) 

Het Bestuur.  


