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Jaarverslag 2020 Community Bible Study Nederland (CBS Nederland) 
 

De start 
Het jaar 2020 dat ‘gewoon’ overging en doorliep na 2019, kreeg rond maart ineens een heel andere 
samenleving en beleving met leef-, werk- en gedragsregels. Als oorzaak de Corona pandemie die steeds 
dichterbij kwam, met veel onzekerheden en noodzakelijke belemmeringen voor mensen persoonlijk in 
hun dagelijks leven.  
Vanaf half maart kon veel niet meer op de ‘gewone’ manier doorgang vinden; nieuwe mogelijkheden 
werden gezocht en veel inzet en flexibiliteit werd van iedereen gevraagd. Voor de één werd het (te) 
stil, voor de ander juist hectisch. 
 
Ook in onze Bijbelstudiegroepen werden de gevolgen hiervan gemerkt, groepen die doorgingen in klein 
verband in de buitenlucht (in de perioden dat dit veilig mocht), groepen die met online bijeenkomsten 
startten en groepen waarin dit niet gerealiseerd kon worden. 
 
Een vraag die ons vanaf het begin daarom bezig hield: hoe houdt men elkaar vast zonder elkaar (fysiek) 
te ontmoeten? Wat betekent dit voor de continuïteit van ons werk, de Bijbelstudies in de groepen en 
de relaties onderling? 
 
Onder de druk van de Corona beperkingen werden snel dingen aangeleerd en opgepakt. Er was veel 
creativiteit en inzet: Bijbelstudie bijeenkomsten online, een wekelijks online koffiemoment om contact 
te houden en een praatje te kunnen maken, opdeling in 2 of 3 tallen voor de studie, een Kerstviering 
online, onze landelijke conferentie online!  
 
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 

 
-Het NST heeft 1 x fysiek vergaderd: in januari en daarna agv de Corona maatregelen nog 2x via 
Zoom. 
-De gebedscoördinator heeft na 12 jaar afscheid genomen van deze taak. Zij was al sinds 1995 
betrokken bij het voorwerk voor de officiële start van CBS Nederland en heeft sinds de start in 2000 
hierin verschillende functies verricht. 
-Een nieuw NST lid voor Gebed is gestart. 
-Een nieuw NST lid voor PR/Communicatie is gestart. De vacature die er hiervoor was, is hiermee 
vervuld. 
 
Deelnemers 
Door 468 deelnemers zijn studies in de volgende talen gebruikt: 

• 351 NL talig (Nederlands) 

• 72 EN talig (Engels) 

• 21 Mix NL en EN 

• 14 x CH talig (Traditioneel Chinees) 
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• 10 x FR talig (Frans) 

Er waren 47 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) – 16 

• internationaal (m, m/v, v) – 8 

• kindergroep NL/EN – 1  

• mannen – 2 

• vrouwen – 15 

• jongeren – 5 

 
Vanwege het Corona virus en de hierbij noodzakelijke maatregelen zijn niet alle groepen actief 
geweest vanaf maart/april. 
 
Toerusting 
Een aantal fysieke ontmoetingen konden voor maart nog plaatsvinden, daarna zijn online 
mogelijkheden opgepakt: 

• De Trainingscoördinator en ND hebben de 2-daagse GLS (Global Leadership Summit) training 
gevolgd (januari). 

• De ND heeft de 1-daagse digitale Europa conferentie bezocht en een deel van een workshop 
gegeven. 

• Voor ND: Toerustingsbijeenkomsten en overleg vanuit het Europa team via Zoom (8x). 

• ND: e-learning cursussen gevolg: Feedback geven en ontvangen en Coaching in crisis tijd. 

• De geplande landelijke conferentie met een spreker en een workshop is ipv een fysieke 
bijeenkomst nu een ½ -daagse Webconferentie geweest (november), met 30 deelnemers. 
Thema: Verschil mag er zijn! Er waren veel positieve reacties. 

 
Training 
Training heeft op de volgende manieren aandacht gekregen: 

• De ppt voor training van Gespreksleiders is in het Nederlands vertaald. 

• Er is 1x een training voor Gespreksleiders aan een groep jong volwassenen gegeven. 

• Door Corona niet meer mogelijkheden voor fysieke trainingen gehad. 

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

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

• In maart is er ivm Corona een extra Nieuwsbrief uitgedaan naar alle Nederlands- en 
Engelstalige groepen. 

• Op de tot nu toe lege binnenkant van de achterkaft van de Werkboeken van de studies, zal 
tweemaal per jaar een ander land uitgelicht worden. Dit is voorbereid voor implementatie 
per 1 januari 2021. 

 
Ondersteuning van de groepen en deelnemers 
Achter de schermen is dit een belangrijk en continu proces, bijv. door gebed, bezoek en contact. Alle 
NST leden onderhouden voor hun taak relevante contacten met de Bijbelstudieleden/-groepen in het 
land: 
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• 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 de evaluatieformulieren. 

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

• Twee groepen zijn bezocht tijdens hun kringbijeenkomsten (1x een Nederlandssprekende 
groep en 1x een internationale Engelssprekende groep): beiden in februari. 

• Door de Arabische sprekende afdeling is een geplande bijeenkomst voor Arabisch 
sprekenden ivm Corona afgelast: de ND zou daar aanwezig zijn. 

• Door Corona konden helaas niet méér fysieke bezoeken aan groepen gedaan worden. 

 
Studiemateriaal 

• De ‘Gods unieke boek’ studie (Werkboek en video onderwijs) is nog in de afsluitende fase. 

• De ‘Pentateuch’ studie (30 lessen) is gereviseerd qua lay-out. 

• De studie ‘Leven als christen’ is tekstueel gereviseerd. 

 
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/ . 

• In april is door MissieNederland een Zoom bijeenkomst georganiseerd voor hun 
Deelnemende Organisaties: Hoe gaat het met de organisaties in de Corona tijd? Er waren 18 
organisaties aanwezig, ook CBS Nederland. 

 
Bestuur  
Het bestuur heeft in 2020 tweemaal vergaderd in aanwezigheid van de Nationaal Directeur (ND) . 

Vanaf het moment van beperkingen, vanwege het coronavirus, hebben de vergaderingen digitaal 

plaatsgevonden met behulp van Zoom. Het bestuur heeft daarnaast besloten om met enige 

regelmaat informeel (via zoom) bij te praten met de directeur over de lopende zaken  

 

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 2020 zijn in het bijzonder besluiten genomen ten aanzien van: 

• De bestuursstructuur: Er is nagedacht over een aanpassing van de bestuursstructuur, met 

name vanwege de steeds terugkerende moeite op nieuwe bestuursleden te werven. 

Overwogen is om Bestuur en NST samen te voegen. Na meerdere gesprekken, zowel binnen 

het bestuur en NST, is besloten om hiervan af te zien. 

https://www.missienederland.nl/
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• Bestuurssamenstelling: De heer H. van den Heerik heeft besloten, na vele jaren het 

penningmeesterschap te hebben bekleed, zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen. Het is in 

het verslagjaar nog niet gelukt om een opvolger te vinden. 

• Administrateur: Bij het zoeken naar een opvolger voor de functie van penningmeester, 
diende zich de heer A. Grutter als gegadigde aan die, op vrijwilligersbasis, het beheer en 
administratie van de financiën gaat voeren vanaf januari 2021. Vanaf die datum bekleedt de 
heer B. Verheij de bestuurlijke functie van secretaris/penningmeester. 
 


