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1. Bestuursverslag 

 
Van de directeur 

In de afgelopen periode heb ik veel gehad aan een paar 
collega’s die, met de nodige ervaring en pastorale kracht, 
naar mij luisteren en af en toe opmerkingen plaatsen die mij 

uitdaagden in mijn denken. Dat is exact wat we met onze 
stichting willen bereiken, als een neutrale herder voor een 

andere herder in de emotionele bres staan. Soms komen 
opmerkingen dichtbij, maar ze helpen wel. 
Het deed mij denken aan de tekst in Spreuken 27:6 waar 

staat, ‘oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend 
geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van een vijand.’ 

Het woord ‘wonden’ is wat zwaar, maar je zou het van mij ook mogen ombuigen 
naar vragen die dicht op je huid komen. Vragen die je aan het denken zetten en 

opmerkingen die je helpen je gedachten te ordenen. 
 
Contacten predikanten en zendelingen:  

In het tweede deel van 2015 zijn er contacten geweest met een drietal 
predikanten, die inmiddels de harp van hun bediening aan de wilgen hebben 

gehangen of moesten hangen. Wie of wat de schuld daarvan is, is niet zo 
belangrijk. Soms is een predikant niet te handhaven vanwege zijn persoonlijke 
situatie. Dat hoeft echter helemaal niet ter sprake te zijn, en is er bijvoorbeeld 

een sfeer van onvrede in de gemeente. Of de predikant moet alle kunstjes 
kunnen leveren die ieder schaap met vijf poten ook levert. Maar ja, schapen met 

vijf poten zijn niet echt levensvatbaar.  
 
Er zijn ook contacten geweest met ouderlingen van plaatselijke kerken, die hun 

verhaal kwijt moesten. Dat is een nieuwe ontwikkeling die, wanneer die zich 
aandient, ter hand genomen wordt.  

 
Verwachtingen/doel komende periode  
We blijven zoeken naar en open staan voor meer contacten met psychologen, 

counselors, coaches en ervaren (ex of emeritus) predikanten en hun vrouw, die 
klankbord willen zijn voor (oud) collega’s.  

 
Ten slotte  
Het is een geweldige uitdaging om het disfunctioneren van kerken en 

predikanten, en de enorme aanslag die dat kan hebben op betrokkenen, onder 
de aandacht te brengen. Je hart begeeft het haast soms van verdriet over de 

pijnlijke situaties die ontstaan en dat predikanten en zendelingen met lege 
handen staan. In een maatschappij waarbij het recht van de sterkste veelal geldt 
en men prestatie gericht is, is het lastig functioneren in de gemeente van Jezus 

Christus. Sommigen zijn succesvol en trekken veel mensen met hun concept, dat 
vervolgens uitgebaat wordt en als je al als predikant zaken zou willen 
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implementeren, dan is er nog altijd een gemeente met al zijn diversiteit en mee- 
en tegenwerkende krachten. Het is goed te beseffen dat je niet alleen staat. Er 

zijn collega’s die om je geven, ook wij van Room2C doen dat.  
 

Bovenal is het goed om te beseffen dat God nabij is. God toont zich aan zijn volk 
door de profeet Jesaja en zegt, ‘Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, 
want ik ben je God. Ik zal je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.’ 

 
Nico Catsburg 

nico@room2c.nl 
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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 2015 

 

INKOMSTEN

Giften en Donaties 2.820,00        3.625,00        

Fondswerving -                 -                 

Bijdrage kerkgemeenten -                 -                 

Lesgeven en boeken -                 -                 

TOTAAL INKOMSTEN 2.820,00        3.625,00        

UITGAVEN

Personele kosten 

- Honoranium 2.700,00        2.700,00        

- Opleidingen en trainingen 25,00             -                 

- Overige personeelgerelateerde kosten -                 -                 
Totaal personele kosten 2.725,00        2.700,00        

Kantoorkosten 

- Kantoorbenodigdheden -                 -                 

- Drukwerk -                 -                 

- Website 38,90             38,90             

- Verzekeringen -                 -                 

- Overige Kosten 99,05             44,10             

- Telefoonkosten (abonnement/gebruik) 195,18           144,85           
Totaal kantoorkosten 333,13           227,85           

Bezoekkosten (buitenlandse reizen en opvang)

- Vliegticket -                 -                 

- Hotelkosten -                 -                 

- Overige reiskosten 213,75           107,76           

- Calamiteiten fonds voor opvang in Nederland -                 -                 
Totaal reiskosten 213,75           107,76           

Publicaties en lesmateriaal

- Boek -                 -                 

- 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 3.271,88        3342,39

Overschot/Tekort (451,88)          282,61           

2015 2014
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Het tekort wordt van de algemene reserve van de Stichting onttrokken. 

Balans per 31-12-2015 

 

Balans

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen

- Triodos Bank 648,21      1.100,09 

648,21      1.100,09 

Totaal debetzijde 648,21      1.100,09 

Passiva

Vermogen

- Vrije vermogen vd stichting 648,21      1.100,09 

Overlopende passiva

- N.t.b. bedragen -            -           

Totaal creditzijde 648,21      1.100,09 

Toelichting

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

De stichting heeft einde boekjaar geen verplichtingen open staan voor komende 

boekjaren.

31-12-2015 31-12-2014

31-12-2015 31-12-2014


