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1. Bestuursverslag 

 
Van de directeur 

De gedachte van het herder willen zijn voor herders 
langzaam maar zeker steeds meer vorm krijgt. Er is 
belangrijk nieuw contact, maar daarover later meer. 

 
Wat mij de afgelopen periode is opgevallen is dat sommige 

predikanten zo beschadigd zijn door zaken die ze 
meemaken in de gemeente en vaak ook persoonlijk of in het 
gezin (want een ongeluk komt nooit alleen), dat ze het niet 

zien zitten om gesprekken aan te gaan. Meestal geven ze 
daarbij aan dat ze genoeg mensen in hun omgeving hebben 

die hun kunnen helpen. Dat is mooi, maar ik twijfel soms aan het 
realiteitsgehalte van de opmerking. Het is 

niet zo dat onze stichting ze per se zou moeten helpen, maar professionele 
hulverlening zou beter in beeld moeten zijn bij de predikanten en geestelijk 
werkers. Wij juichen het daarom zeer toe als er een scala van mogelijkheden 

komt die de diverse persoonlijkheden en vormen van problematiek kunnen 
bedienen met specifieke expertise. 

 
Vandaag las ik in mijn gebedstijd het volgende in de bijbel, in Spreuken 23:6-7: 
‘Eet niet het brood van wie boos van oog is, begeer zijn lekkernijen niet; want 

als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij; “eet en drink!” zegt hij tot u, 
maar zijn hart is niet met u; de bete die gij gegeten hebt, zult gij uitspuwen en 

uw vriendelijke woorden hebt gij verspild.’ Ik heb een tijdje overdacht hoe je dat 
nu moet zien in relatie tot de oproep van Jezus Christus om onze vijanden lief te 
hebben. Mijn voorlopige conclusie is dat het waarschijnlijk het beste is om dit 

gedeelte uit Spreuken te vergelijken met de parels die je niet voor zwijnen moet 
gooien en dat je in sommige situaties het stof van je voeten moet schudden. Ook 

als predikant moet je soms tegen jezelf kunnen zeggen dat je je tijd niet moet 
verspillen. De vraag die dan nog over blijft is wanneer je dan moet stoppen met 
je energie inzetten in een bepaalde situatie. Laat duidelijk zijn dat die beslissing 

nooit zonder gebed genomen kan worden. Maar voorkom dat je kotsmisselijk 
wordt van mensen die boos van oog zijn, hun eigen plan trekken en hun hart in 

principe toegesloten hebben voor je, al krijg je een enorme gevulde koek van de 
warme bakker voorgeschoteld en zeggen ze eet, en drink je koffie. Bescherm 
jezelf en, als dat van toepassing is, je gezin. 

 
Contacten predikanten en zendelingen: 

2014 heeft een consolidatie van bestaande contacten laten zien. Waar we in het 
eerste helft van het jaar met een gerust hart afscheid konden nemen van een 
aantal van hen, hebben we de tweede helft van het jaar een zorg opgeroepen. 

Een aantal nieuwe contacten heeft er voor gekozen geen begeleiding te 
ontvangen van ons, en ik vermoed dat ze geen andere contacten hebben, ik 
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bedoel contacten die hen kunnen helpen op professionele basis of door middel 
van ervaring in het werkgebied. 

 
Contacten organisaties: 

Het uiteindelijke plan dat de stichting een landelijk dekkend netwerk ontwikkelt 
van hen die betrokken zijn bij de zorg voor predikanten en zendelingen ligt even 
stil vanwege de drukte. We vragen uw contacten aan ons door te geven, zodat 

we ze komend voorjaar kunnen benaderen en het netwerk zich kan uitbreiden. 
We hebben een nieuw contact met een docent die betrokken is bij het opzetten 

van een onderzoeksgroep vanuit de universiteit van Utrecht en Leuven over de 
problematiek onder predikanten en geestelijk werkers in Nederland. Ze vinden 
het een goede zaak als wij betrokken zijn als stichting. We wachten even af hoe 

de ontwikkelingen zijn. Dit betekent dat ook ons eigen onderzoek even 
in de koelkast staat. Mocht e.e.a. niet lukken met het universitaire onderzoek, 

dan pakken we het zelf weer op. We hebben in ieder geval informatie 
uitgewisseld. Wij hebben de voorlopige opzet van de enquête met hen gedeeld 
en zij de opzet van het onderzoek. We hopen dat dit succesvol zal zijn en dat het 

een hulp zal zijn in het in kaart brengen van de problematiek van onze  
doelgroep. 

 
Contactdag 
Van de contactdag hebben de meesten van u informatie ontvangen. Het was een 

geslaagde dag met een goede inleiding. De aanwezigen konden elkaar 
ontmoeten en informatie uitwisselen.  

 
Nico Catsburg 
nico@room2c.nl 

  
 

 
  



Jaarverslag 2014 Stichting Room 2C 
 

 

 

Pagina 4  

 

 

2. Over Stichting Room 2C 

 
Op 12 juni 2012 zijn een aantal mensen bij elkaar gekomen om te bespreken of 

er een organisatie opgericht kan worden die omziet naar predikanten en 
zendelingen die ondersteuning nodig hebben, omdat de situatie waarin zij zich 
bevinden verre van normaal en acceptabel is. Er wordt over het algemeen een 

ontwikkeling of tendens waargenomen in kerken en zendingsgenootschappen 
waarbij predikanten en zendelingen in toenemende mate te maken krijgen met 

problemen van dien aard dat er moeite ontstaat met het functioneren binnen de 
organisatie en de begeleiding uit de organisatie zelf te kort schiet of niet 
preferabel is vanwege conflicterende belangen. Daarbij is het algemeen belang 

van de kerk en/of organisatie gediend bij een goed functioneren van de persoon. 
Er kunnen veel mensen bij betrokken zijn, van het familielid, via het kerklid en 

de medewerkers tot aan de verantwoordelijken van de desbetreffende 
organisatie toe.  

 
Er is voor gekozen een stichting op te richten die predikanten en zendelingen 
laagdrempelige zorg en raadgeving aanbied. Het besef leefde dat het goed is om 

hiervoor ervaren mensen met kwaliteit in te zetten. Dit omdat de doelgroep een 
specifieke groep is waarbij functie, overtuiging en afhankelijkheid van de 

organisatie en/of support sterk verbonden zijn, sterker dan in andere situaties. 
Het gebeurt daarbij nogal eens dat problemen op dit gebied gepaard gaan met 
financieel netelige situaties. Mede vanwege de (mogelijke) ondersteuning door 

derden is er gekozen voor een stichtingsvorm. De zorg en raadgeving worden 
kosteloos aangeboden. Stichting Room 2C zag daardoor het levenslicht. De 

stichting wil de mogelijkheid creëren voor predikanten en zendelingen om een 
klankbord te hebben waar zij hun verhaal bij kwijt kunnen, zodat ze ruimte 
zullen ervaren om vooruit te kunnen zien. 

 
De leidende tekst is die van de ‘barmhartige Samaritaan’ in Lucas 10:25-37. De 

Samaritaan ziet iemand die gewond aan de kant van de weg ligt, gaat er 
naartoe, verzorgt de wonden en gaat een tijdje met de persoon onderweg. Als 
dat klaar is geeft hij voorzieningen voor verder herstel en neemt daarna nog 

eens contact op hoe het verder gegaan is. Hieruit is een werkwijze tevoorschijn 
gekomen die als volgt functioneert: allereerst is er initieel contact waarbij er 

kennismaking plaats vind en aangegeven kan worden wat de vraag of wens is. 
Als er een overeenkomst is volgen er, afhankelijk van de vraag, een of meerdere 
gesprekken. Na afronding volgt er na een aantal maanden een telefonisch 

gesprek over hoe de vorderingen zijn. 
 

Voorts is het goed om aan te geven dat een specifieke situatie een specifieke 
aanpak vraagt. Het klankbord zijn vraagt om inlevingsvermogen, kunnen 
luisteren en het juiste woord op de juiste tijd zeggen. De oude koning Salomo 

zegt in het boek Spreuken (25:11), ‘Een woord op het juiste moment gesproken 
is als gouden appels in zilveren schalen.’ 
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3. Visie, doelstelling en werkwijze 

Visie en doel 
Room 2C is een klankbord waar predikanten en zendelingen hun verhaal kwijt 

kunnen, zodat ze ruimte zullen ervaren om vooruit te zien. 
 

Stichting Room 2C biedt de mogelijkheid om predikanten en zendelingen in 
contact te brengen met een deskundige, buiten de organisatie waar zij aan 
verbonden zijn. Hier kunnen zij vertrouwelijk spreken over de problematiek van 

de kerk en zending 
 

Werkwijze 
Een verzwegen fenomeen is dat er veel uitval is onder predikanten en 

zendelingen. Vaak komt dit voort uit communicatieproblemen, wat zich uit in een 
slechte werksfeer en wantrouwen bij de voorganger of zendeling naar de eigen 
organisatie. In zulke situaties ontstaat al snel een onveilig gevoel. In sommige 

gevallen kan dit zelfs uitgroeien tot een post traumatische stressstoornis. Veel 
voorkomende klachten zijn toenemende stress, oververmoeidheid, 

overspannenheid en een burn-out. 
 
Room 2C wil voorkomen omdat er dan alleen maar verliezers zijn 

De werkgever verliest een persoon in haar organisatie. Dit belast de organisatie 
extra en kan voor een slechte reputatie zorgen. 

 De achterban van de predikant of zendeling verliest omdat het vertrouwen 
geschaad wordt. 

 De familie verliest omdat ze geconfronteerd wordt met een stress situatie die 

ieder raakt. 
 Een zendeling of predikant verliest, omdat ze verward zijn over de combinatie 

van functioneren, geloof en schaamte. 
 
Room 2C helpt 

De leidende tekst voor de gesprekken die we aangaan is die van de ‘barmhartige 
Samaritaan’ in Lucas 10:25-37. Kort samengevat: de Samaritaan ziet iemand die 

gewond aan de kant van de weg ligt, gaat er naartoe, verzorgt de wonden en 
gaat een tijdje met de persoon onderweg. Als dat gedaan is geeft hij 
voorzieningen voor verder herstel en neemt hij later nog eens contact op hoe het 

verder gegaan is. 
Room 2C werkt voor predikanten en zendelingen, zodat zij later zelf hun weg 

kunnen vervolgen. Dit kan preventief, maar ook als er problemen in het 
werkgebied, de organisatie of de gemeente zijn. U kunt contact met Room 2C 
opnemen met uw vraag. Aan de hand van het kennismakingsgesprek bepaalt u 

of u behoefte heeft aan verdere gesprekken. 
 

Room 2C biedt de mogelijkheid om: 
 Een klankbord te zijn. 
 Een gesprekspartner te zijn. 
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 Te bemoedigen in een periode dat het tegen zit. 
 Ondersteuning te verlenen bij belangrijke beslissingen. 

 Als een supporter te zijn die aanmoedigt. 
 Goed nieuws te vieren. 
 Te bidden voor je. 

 
Ondersteun Room 2C  

De hulp die Room 2C aanbied is kosteloos voor de predikant en zendeling. Dit 
doet Room 2C omdat zij gelooft dat geld geen drempel mag zijn om hulp te 
zoeken. Omdat Room 2C kosten heeft, kunt u de stichting ondersteunen met 

gebed en financiën. Met uw gift kan Room 2C haar werk als klankbord voor 
predikanten en zendelingen voortzetten en verder ontwikkelen. U kunt contact 

opnemen met Room 2C om meer informatie op te vragen. 
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4. Gegevens van de stichting 

Naam    : Stichting Room 2C 
Vestigingsadres  : Baai  108   

Vestigingsplaats  : 8224DS  Lelystad 
KvK-nummer  : 56057598 

RSIN/fiscaal nummer : 8519.59.350 
 
Bestuur en directie 

Het bestuur van de Stichting Room2C bestaat uit drie personen. De 
samenstelling van het bestuur is als volgt:  

- Mevrouw H. Drost, voorzitter 
- De heer B. van Oosterum, secretaris  

- De heer D. Catsburg, penningmeester 
 
De directie van de stichting is in handen van de heer N. Catsburg 
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5. Financiële paragraaf 

 

Staat van inkomsten en uitgaven 2014 

INKOMSTEN  2014   2013  

Giften en Donaties       3.625,00  
 

      3.430,00  
 Lesgeven en boeken                      -    

 
                     -    

 TOTAAL INKOMSTEN         3.625,00          3.430,00  

      UITGAVEN         
Personele kosten  

    - Honoranium       2.700,00  
 

      2.175,00  
 - Overige personeelgerelateerde kosten                      -    

 
                     -    

 Totaal personele kosten  

 
      2.700,00  

 
      2.175,00  

  

    Kantoorkosten  

    - Website             38,90  
 

            60,50  
 - Overige Kosten             44,10  

 
          114,80  

 - Telefoonkosten (abonnement/gebruik)            144,85  
 

          211,94  
 Totaal kantoorkosten 

 
          227,85  

 
          433,22  

  

    Bezoekkosten  

    - Overige reiskosten           107,76  
 

          279,30  
 - Calamiteiten fonds voor opvang in Nederland                      -    

 
                     -    

 Totaal reiskosten 

 
          107,76  

 
          279,30  

  

    Publicaties en lesmateriaal 

    - Overige kosten publicaties             87,52  
 

                     -    
 Totaal publicaties en lesmateriaal 

 
            87,52  

 
                     -    

  

    Organisatiekosten 

    - Registratie Kamer van Koophandel                      -    
 

                     -    
 - Landelijke dag           219,26  

 
                     -    

 - Accountantskosten                      -    
 

                     -    
 Totaal organisatiekosten  

 
          219,26  

 
                     -    

      TOTAAL KOSTEN         3.342,39    2887,52 

      Overschot/Tekort             282,61              542,48  

 
Het overschot wordt aan de algemene reserve van de Stichting toegevoegd. 
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Balans per 31-12-2014 

Balans               

Activa      31-12-2014     31-12-2013  

Vlottende activa 
      

 
Liquide middelen 

      
 

- Triodos Bank 
 

 1.100,09  
  

    852,96  
 

      
 1.100,09  

  
    852,96  

          Totaal debetzijde      1.100,09          852,96  

          Passiva      31-12-2014     31-12-2013  

Vermogen 
       - Vrije vermogen vd stichting 

 
     557,61  

  
817,48 

          Overlopende passiva 
      - N.t.b. bedragen 
  

                -    
  

      35,48  

           Totaal creditzijde           557,61          852,96  

          

          

          

          Toelichting 
       De stichting heeft einde boekjaar geen verplichtingen open staan voor komende boekjaren. 

          Indien u vragen heeft, stuur dan een email naar david@room2c.nl 
 




