
 
 

Jaarverslag 2021  
Stichting Zegenend Helpen 

 
Voorwoord Jan Verbueken  
  
Er is door de docenten creatief, en met succes, omgesprongen met de beperkingen die het 
afgelopen corona jaar ons heeft opgelegd. Hierdoor hebben we maar beperkt stilgelegen. 
Net als vorig jaar konden studiedagen of themadagen niet doorgaan maar dit gaf het bestuur 
wel de tijd om na te denken over onderwerpen en nieuwe cursussen die we aan ons 
assortiment zouden willen toevoegen.  
Denkend aan de uitdaging die in 2022 voor ons ligt, wil ik aan onze docenten, vrijwilligers, 
werkers in het veld bemoedigen met de volgende tekst :  
     "Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond 
en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en 
sterken in al het goede dat u doet en zegt."    2e brief aan de Thessalonicenzen 2:16-17 
 
 
Bestuur:   
Voorzitter           Jan Verbueken 
Secretaris         Janneke Bos-Graafland 
Penningmeester / Cursusboekhouder Else van der Wal-Schat  
Alg. Bestuurslid/ Cursussecretaris   Hillie Nooitgedagt 
Algemeen bestuurslid    Astrid van Unen (vanaf november 2021) 
 
Astrid van Unen heeft in 2021 de Basiscursus Zegenend Helpen gevolgd en wil zich naar 
aanleiding daarvan inzetten voor het bestuur. 
Voor Hillie Nooitgedagt was 2021 haar laatste jaar als lid van het bestuur.  
 
Missie: Het uitdragen van Zegenend Helpen door middel van toerusting tijdens cursussen, 
thema- en studiedagen. 
  
Taken bestuursleden:  
Condities scheppen om cursussen, thema- en studiedagen aan te bieden en up-to-date te 
houden; contact houden met onze achterban (ong. 900 personen) en netwerk; herregistratie 
netwerkers, naamsbekendheid vergroten; website up-to-date houden; contact onderhouden 
met docenten en medewerkers; werving cursisten; het praktisch toepassen van de lesstof 
mogelijk maken (stage).   
 
Het bestuur heeft 7x vergaderd, waarvan 4 algemene vergaderingen en 3 specifieke: over de 
cursus (On)Verbondenheid; de nieuwe is aspirant-docent Leny ten Hove en over het nieuwe 
bestuurslid. De vergadering was 1x fysiek en verder digitaal i.v.m. de coronacrisis. 
Daarnaast is er telefonisch, mail en app-contact wat zorgt voor een snelle communicatie, 
waardoor de slagvaardigheid van het bestuur groot is.   
 
Communicatie  
Er is in het verslagjaar één nieuwsbrief uitgekomen, in augustus. De brief werd digitaal 
verstuurd naar het hele adressenbestand, ongeveer 900 adressen. In de nieuwsbrief werden 
de komende cursussen en acties vanuit de stichting doorgegeven. Daarnaast was er 
aandacht voor de cursussen die in het voorjaar gegeven werden en een boekbespreking. 
 
Naast de nieuwsbrieven werd er twee keer een mailing (in maart en november) verstuurd 
waarin de thema- en studiedagen en de cursussen voor het komende seizoen nogmaals 
onder de aandacht werd gebracht.  



Cursussen in 2021 
Het bestuur stelt zich als doel om elk seizoen een Introductiedag aan te bieden, eens per 
jaar een Basiscursus Zegenend Helpen en eens per twee jaar de vervolgcursussen. Dit jaar 
is dat niet gehaald, omdat de coronacrisis flinke impact had en ook door persoonlijke 
omstandigheden van de docenten 
 
We zijn dankbaar dat er toch een aantal cursussen in het voorjaar online konden doorgaan. 
Henk en Maria Minnen gaven de Pastorale Basiscursus Zegenend Helpen aan 9 deelnemers 
en Jan Verbueken de cursus ‘Didactische Vaardigheden en Presentatietechnieken’ aan 8 
deelnemers. Deze laatste cursus kon afgesloten worden met twee fysieke praktijkdagen in 
juni.  
De geplande ‘Cursusdag Hechting’ in oktober en de Introductiedag in november vervielen 
door persoonlijke omstandigheden van de docenten. Een aanvraag voor een ‘Op Maat 
cursus’ werd ook afgezegd.  
 

Docenten 
Naast onze vaste Henk en Maria Minnen, André Roosma en Guus Molenaar, konden we 
twee stagiairs, als aspirant docent, begroeten: Jeannette Roordink en Leny ten Hove. 
Jeannette loopt stage bij Henk en Maria en Leny wordt co-docent bij André Roosma.   
 
Cursusmateriaal 
De basis van de cursussen is het materiaal wat we al hebben. Voor de onlineversies worden 
en zijn er nieuwe werkvormen bedacht. Dit blijkt goed te werken.  
Ook kregen deelnemers van de Basiscursus steeds een verrassingspakketje opgestuurd met 
cup-a-soup en wat lekkers, nu de fysieke soep en koek er niet was.  
 
Financiën 
Else van de Wal maakt het financieel jaarverslag. De jaarrekening wordt gepubliceerd op de 
website m.b.t. onze ANBI-status.  
Er is € 95 aan giften binnengekomen. 
 
Internationaal 
Door de coronacrisis werd internationaal reizen vrijwel onmogelijk. Wim van der Laan en 
Henk & Maria Minnen konden niet reizen naar hun bestemming in Azië. Alleen Wim van der 
Laan kon wel fysiek een bijdrage leveren aan de school, de lessen en het team van Feracpa 
in Zwitserland. Téo van der Weele is niet op reis geweest. Téo heeft voor 2022 wel weer 
plannen klaarliggen. 
 
Gelukkig is via de digitale weg nog veel mogelijk. Henk en Maria hebben online lesgegeven 
aan studenten van de Bijbelschool in Azië. Ondanks de soms gebrekkige technische 
verbinding was het voor zowel de studenten als voor hen een bemoedigende en 
opbouwende ervaring om op deze manier te leren over Zegenend Helpen en te ervaren dat 
ook op deze manier God zegent! Daarnaast hebben zij ook praktisch gezegend door 
voedselhulp. Door middel van lokale contacten zijn er veel zakken rijst uitgedeeld zodat de 
mensen daar toch iets te eten hadden. Ook Wim heeft contact kunnen houden via app en 
beeldbellen met de mensen daar. Een uitspraak die hij ontving typeert de situatie door Covid: 
‘We are all in the same storm, but not in the same boat’. 
 
Contact met stichting Geloofsinburgering over de vraag om pastorale toerusting pastors via 

SKIN kwam niet tot een concreet vervolg.  
 
Medewerkers 
Het bestuur werd in het verslagjaar door diverse mensen ondersteund in de uitvoering van 
zijn taken:  
 



Stagecoördinator    Maria Minnen-Louwerse 
Websitebeheer   Gerco de Jong 
PR-medewerker   Johan van der Wal 
 
Netwerk 
Dit zijn mensen die de diverse cursussen van Zegenend Helpen hebben gevolgd en stage 
hebben gelopen. Het totale netwerk bestond uit 46 personen, 2 meer dan vorig jaar. Daarvan 
waren er 19 licentiehouder, gelijk aan vorig jaar 
 
Licentiehouders zijn personen die aan de door de stichting opgestelde criteria voldoen. Dit 
jaar zijn er geen nieuwe licenties verleend. Aan het einde van het verslagjaar zijn de her-
aanvragen voor de licenties 2022-2024 verstuurd.  
 
Het netwerk heeft 4x een bericht ontvangen. In februari werd het jaarverslag toegezonden, in 
maart over de cursus ‘Didactische Vaardigheden’, in september n.a.v. een aanvraag voor 
een stageadres, in november de nieuwsbrief van Maria en Henk Minnen over hun werk in 
Azië.  De licentiehouders hebben in december een bericht ontvangen over hun 
licentieverlenging en het aanbod van Maaike Schalk voor supervisie.  
 
Pastorale Stage 
Er waren twee stagiairs. Zij werden begeleid door onze stagecoördinator Maria Minnen.  
 
PR 
Via de website worden onze activiteiten aangekondigd en kunnen mensen zich aanmelden. 
Ook zorgen wij dat de website up-to-date en aantrekkelijk blijft. Wij plaatsten advertenties in 
de Visie; het programmablad van Family, en op Facebook. Er is een algemene flyer. De flyer 
wordt verspreid tijdens thema- en studiedagen en bij de cursussen. Op ons 
Facebookaccount publiceren we onze activiteiten. Ook de nieuwsbrieven en mailingen zien 
wij als PR.  
 
Studiedagen  
In het verslagjaar zijn er geen studiedagen geweest. Dit was i.v.m. de beperkingen door de 
coronacrisis niet te plannen. 
 
Themadag  
We hebben geen Themadag kunnen realiseren. Ook dit kwam door de onzekerheden in het 
maken van plannen i.v.m. de coronacrisis.  
 
 
Bereikte doelen in 2021 

• Een nieuw bestuurslid gevonden 

• Er is een iemand gevonden voor vormgeving van onze berichten en PR 

• Twee cursussen kunnen geven 

• Twee Cursusleiders in opleiding 

• Twee stagiairs voor pastoraal netwerker 

• Onderwijs digitaal mogelijk gemaakt 
   

 
Wat te doen in 2022: 

• Versterking band met het netwerk. 

• Verjonging Netwerk.  

• Herstart van Thema en Studiedagen 

• Meer connectie met gebieden buiten de Randstad en in België 

• Financieel support voor de Internationale contacten.  
 


