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1. Bestuursverslag 

 
Van de directeur 

Op vakantie op het getijden-eiland Lindisfarne in het 
retraitehuis van de community of Aidan and Hilda rond 
wandelend op het eiland hebben wij 

tijd genomen voor een periode van rust en overdenking, en 
hebben wij Gods aangezicht gezocht vanuit een verlangen 

om Hem te horen spreken over de verdere weg die wij 
mogen gaan. Het is verassend hoe de fysieke afstand van 
een eiland ten opzichte van het ‘vaste land’ ook helpt bij 

een stuk afstand nemen van dagelijkse beslommeringen. 
 

Wij hebben God niet daadwerkelijk horen spreken, maar wel de indruk gekregen 
dat wij op de plek waar wij zijn, en met de verantwoordelijkheden die wij hebben 

met Room2C, getuigen moeten zijn en blijven en op onze manier het zaad van 
het evangelie van Christus moeten blijven strooien. Tot die konklusie kwamen 
wij na een ‘prayermeeting’ in de reformed church op het eiland en een bezoek 

aan een eilandje vlak voor de kust van Lindisfarne op zondag. 
Die reformed church daar heeft geen leden, maar het oude kerkgebouw is alle 

dagen open. Toeristen lopen dan naar binnen kunnen een gebedsbriefje invullen 
en op zondagmorgen wordt er dan gebeden voor wat op de briefjes 
staat. Er is een pastor aangesteld, die dus zonder leden daar actief is. 

Die zondagmorgen, met de pastor die een kennis mee had genomen, 
een toeriste en wij tweetjes (dus met z’n vijfen), las zij over de 

zaaier die uitging om te zaaien. Toen wij na de gebedsdienst met haar in gesprek 
gingen vertelde zij dat ze haar bediening zag als zaaien, maar zonder enig 
resultaat te zien. Iedereen trekt weer weg van het eiland, zei ze. Maar kerken op 

het vaste land vinden dit zo belangrijk dat ze er voor kozen deze zendingspost te 
ondersteunen. De pastor preekt af en toe in deze kerken en ondersteunt de 

gemeentes als ze vacant zijn, of een predikant ziek is. Zondagmiddag met laagtij 
zijn we over de zeebodem naar een eilandje vlak voor het eiland gelopen. De 
naam van het eilandje is St. Cuthberts island, vernoemd naar een leider van het 

klooster die het soms te druk vond tussen de broeders en dan op het eilandje, 
waar een kapel voor hem was gemaakt, ging bidden. Daar hebben Willemien en 

ik ook gebeden en onze overwegingen neergelegd bij God, en kwamen wij tot het 
besluit met onze activiteiten voor Room2C, de preekbeurten die ik her en der 
vervul en de contacten die wij hebben in onze omgeving te blijven zaaien met 

het evangelie van Jezus Christus en dan te zien wat God gaat doen. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor het resultaat, dat ligt in Gods hand. 

 
Globaal verslag over 2017 
De contacten die we hadden met predikanten en kerkelijk werkers Zijn 

gecontinueerd. Tevens hebben wij af en toe te maken gehad met 
kerkeraadsleden waar wij een luisterend oor voor zijn. Zij staan steeds vaker aan 
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kritiek bloot als leiders van de gemeente, zeker als er geen predikant is. 
Wij hebben proberen contact te krijgen/vinden met anderen die hetzelfde willen 

als wij met onze stichting. Dat zijn er volgens ons niet veel. Wel zijn er die als 
coach, psycholoog en dergelijke werken, maar min of meer op vrijwillige basis 

een klankbord zijn is een wat ander werk. Graag zouden wij onze contacten 
uitbreiden en zo een bredere beweging vormen. Als jij iemand kent die zo werkt, 
geef het dan door, zodat we elkaar kunnen ondersteunen in dit mooie, maar 

soms ook zware werk. 
 

Tevens heb ik een studiedag bezocht om daar collega predikanten te ontmoeten 
en zo, naast de interesse in de studie, mijn gezicht hier en daar te laten zien. Het 
valt mij op dat de meesten van hen een crisis in hun bediening hebben 

meegemaakt die veel impact heeft gehad op henzelf of hun partner, en dat vrij 
veel van hen te maken hebben met hun in de kerk teleurgestelde kinderen, die 

niet meer naar de kerk gaan, maar soms nog wel geloven. De druk in een 
predikantsgezin is erg hoog en daar zijn de kinderen met enige regelmaat de 
dupe van. 

 
Verwachtingen/doel komende periode 

De tweejaarlijkse contactdag komt er weer aan. Op zaterdag 23 juni zullen we 
het hebben over Gods plan en hoe ga je daarmee om? Dit naar aanleiding van 
spreuken 16. In het bestuur hebben we hierover gesproken en kwam de vraag 

aan de orde, wat nu als je bij je werk vertrouwt op de Heer en je plannen slagen 
niet, of niet zoals je gedacht of gehoopt had? De spreker moet nog bevestigen, 

maar wij zien uit naar een vruchtbare ontmoeting en gesprek met elkaar. 
Reserveer de datum in je agenda! 
 

Wij blijven als stichting betrokken bij de predikant, of kerkelijk leider (in wat 
voor vorm dan ook) die in een moeilijke situatie zit. Er is meer ruimte om hen te 

helpen, dus stuur mensen door die een klankbord nodig hebben. Komend jaar 
willen wij ook bekijken of er meer bekendheid aan ons werk gegeven kan 

worden. Als je ideeën hiervoor hebt, dan houden wij ons aanbevolen. 
 
Ten slotte  

Wij hopen en bidden dat God verrassingen zal doen in ons leven en van 
hen die wij, ook door Room2C, kennen en waarderen. Waar en hoe je ook 

onderweg bent in deze wereld. Leef in de verwachting van de belofte 
van kerst, God met ons. 
 

 
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 2017 

 

 

 

INKOMSTEN

Giften en Donaties 3.675,00       3.990,00       

Fondswerving -                 -                 

Bijdrage kerkgemeenten -                 -                 

Lesgeven en boeken 0,42               80,00             

TOTAAL INKOMSTEN 3.675,42       4.070,00       

UITGAVEN

Personele kosten 

- Honoranium 2.900,00       2.700,00       

- Opleidingen en trainingen 138,24           -                 

- Overige personeelgerelateerde kosten -                 61,88             
Totaal personele kosten 3.038,24       2.761,88       

Kantoorkosten 

- Kantoorbenodigdheden -                 -                 

- Drukwerk -                 -                 

- Website 38,90             -                 

- Verzekeringen -                 -                 

- Overige Kosten 108,96           104,00           

- Telefoonkosten (abonnement/gebruik) 148,19           198,18           
Totaal kantoorkosten 296,05           302,18           

Bezoekkosten (buitenlandse reizen en opvang)

- Hotelkosten -                 35,00             

- Overige reiskosten 126,16           113,72           

- Calamiteiten fonds voor opvang in Nederland -                 -                 
Totaal reiskosten 126,16           148,72           

Organisatiekosten

- Landelijke dag -                 241,40           

- Accountantskosten -                 -                 
Totaal organisatiekosten -                 241,40           

TOTAAL KOSTEN 3.460,45       3454,18

Overschot/Tekort 214,97           615,82           

2017 2016
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Balans per 31-12-2017 

 

 

Balans

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen

- Triodos Bank 1.479,91 1.264,94 

1.479,91 1.264,94 

Totaal debetzijde 1.479,91 1.264,94 

Passiva

Vermogen

- Vrije vermogen vd stichting 1.479,91 1.264,94 

Overlopende passiva

- N.t.b. bedragen -            -            

Totaal creditzijde 1.479,91 1.264,94 

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.

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2017 31-12-2016


