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Jaarverslag 2019 Community Bible Study Nederland (CBS Nederland) 
 

Dagelijkse leiding 
Het praktische dagelijkse werk wordt uitgevoerd door het Nationaal onderSteunend Team (NST). Het 
NST bestaat uit coördinatoren (allen vrijwilligers) voor de verschillende taakvelden van CBS Nederland, 
onder de verantwoordelijkheid van de Nationaal Directeur (ND). Deze taakvelden zijn:  

• training  

• coaching 

• materiaal 

• conferenties 

• gebed 

• PR (vacature) 

• onderhouden van contacten met de Bijbelstudiegroepen in Nederland 

 
-Het NST heeft 3 x vergaderd (10 – 14:30 uur): in januari, juni en september. 
-De Trainingscoördinator heeft na 12 jaar afscheid genomen van deze taak. 
-Een nieuw NST lid voor Training is gestart. 
 
Deelnemers 
Door 571 deelnemers zijn studies in de volgende talen gebruikt: 

• 377 NL talig (Nederlands) 

• 159 EN talig (Engels) 

• 25 x CH talig (Traditioneel Chinees) 

• 10 x FR talig (Frans) 

 
Er waren 46 groepen, in samenstelling wisselend van 4-40 deelnemers. De meeste groepen 
bestonden uit 10-20 deelnemers. Daarnaast waren er meerdere kleinere groepen en een paar 
grotere.  
 
De hoeveelheid groepen naar hun samenstelling was als volgt: 

• gemengd (m/v) – 15 

• internationaal (m, m/v, v) – 8 

• kindergroep NL/EN – 1  

• mannen – 2 

• vrouwen – 14 

• jongeren – 6 

 
Toerusting 

• De geplande landelijke dag met spreker en workshops is afgelast. 

• Voor persoonlijke toerusting is door ND een cursus ‘Toerusting Gespreksleider’ gevolgd. 

• Bezoek van ND aan de 3-daagse Europese conferentie (in Nederland). 

 
Training 
Training heeft op de volgende manieren aandacht gekregen: 

• Een Proefles (Daniël) is opgesteld voor gebruik in trainingen. 

• Voor gebruik door leiders in de groepen is er nieuw trainingsmateriaal uitgebracht: een 
boekenlegger met beknopt en overzichtelijk de punten vanuit de training ‘Aandachtspunten 
voor de Gespreksleider’. 

 



Pagina 2 van 3 

 

PR en communicatie 
Ter bevordering van de zichtbaarheid en communicatie met de achterban is het volgende bereikt:  

• In juli is een workshop (‘Bijbelstudie proeverij’) op een landelijke zomerconferentie gegeven. 

• Er is 2x de Nieuwsbrief uitgezonden, zowel Nederlands- als Engelstalig: juli en december. 

 
Ondersteuning van de groepen en deelnemers 
Achter de schermen is dit een belangrijk en continu proces, bijv. door gebed, bezoek en contact: 

• Maandelijks is een gebedslijst verstuurd naar NST en bestuur met bijgewerkte 
gebedskalender, met als doel te bidden voor alle groepen en hun deelnemers. 

• Maandelijks zijn 2 gebedspunten (in algemene bewoordingen) verstuurd naar contacten in 
binnen- en buitenland die daarvoor belangstelling hebben en mee bidden. 

• Contact vanuit het NST naar de groepen. 

• Opstellen en verwerken van evaluatieformulieren. 

• Vanuit alle NST functies is er mail-, telefoon- of App verkeer naar leiders van groepen (of 
anderen). 

• Twee groepen in het land zijn bezocht: februari en april (meegedaan in de kringbijeenkomst). 

 
Studiemateriaal 
In 2019 is het aanbod van ons studiemateriaal weer uitgebreid en waar nodig gereviseerd: 

• Nieuwe studie Efeziërs  in 12 lessen) is uitgebracht. 

• Nieuwe studie voor jeugd/jongeren 13-17 jaar is uitgebracht: Jakobus 

• Start van de vertaling van een nieuw internationaal project: ‘Gods unieke boek’ met video 

onderwijs. 

• Revisie van de studies: Romeinen, Daniël, Leven als christen en 1 Samuël. 

 
Extern  
Sinds 2003 zijn wij als Deelnemende Organisatie aangesloten bij MissieNederland (in 2003 heette dit 
nog: Evangelische Alliantie). Dit is een netwerk van kerkgenootschappen, lokale kerken, christelijke 
ondernemers en christelijke organisaties. MissieNederland heeft voorlichtingsbijeenkomsten 
verzorgd ivm de implementatie van de AVG. Zie https://www.missienederland.nl/ . 
 
Bestuur  
Het bestuur heeft in 2019 tweemaal vergaderd in aanwezigheid van de Nationaal Directeur (ND) . 

 

Steeds terugkerende onderwerpen zijn: 

• De groei in het aantal groepen en het aantal deelnemers. 

• Het zoeken naar verbreding van de doelgroepen , zoals bv. Jongeren en internationalisering 

• Vertalingen van het studiemateriaal. 

• De terugkoppeling, alsmede de bespreking van de werkzaamheden en ervaringen van de 

ND. 

• Bespreking van de financiële zaken, waaronder vaststelling van de jaarlijkse begroting en de 

jaarcijfers. 

 

In 2019 zijn in het bijzonder besluiten genomen ten aanzien van 

• Beleidsplan 2019-2022. Ingevolge de, in het verleden gekozen, beleidscyclus is het 

beleidsplan 2016-2019 geactualiseerd en op enkele onderdelen herzien. In september is het 

herziene plan door het bestuur vastgesteld. 

https://www.missienederland.nl/
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• Begroting: Besloten is om de begroting in de toekomst als taakstellend vast te stellen, d.w.z. 
dat de ND binnen de door het bestuur aangegeven kaders de vrijheid heeft om te beslissen 
over de uitgaven. De reserves zullen in de komende jaren worden aangesproken om te 
investeren in modernisering van het studiemateriaal. 
 


