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Jaarverslag 2021 Community Bible Study Nederland (CBS Nederland) 
 

De start 
Het jaar 2021 werd, na het jaar 2020, ook ‘bepaald’ door het Corona virus. Er konden in twee 
periodes voor korte tijd kleine fysieke bijeenkomsten plaatsvinden. Daarbuiten werd weer 
veel digitaal bijeen gekomen door groepen. Onder de druk van de Corona beperkingen in 2020 
waren al snel dingen aangeleerd en opgepakt. Er was veel creativiteit en inzet: Bijbelstudie 
bijeenkomsten online of bijvoorbeeld in de buitenlucht, een online Kerstviering en onze 
landelijke conferentie online! Dit werd wanneer nodig nu weer opgepakt in 2021. 
Er waren helaas ook groepen waarin online bijeenkomsten niet gerealiseerd konden worden. 
 
De vragen die ons vanaf het begin al bezig hielden bleven ook nu actueel: Hoe houdt men 
elkaar vast zonder elkaar (fysiek) te ontmoeten? Wat betekent dit voor de continuïteit van ons 
werk, de voortgang van de Bijbelstudies in de groepen en de relaties onderling? In telefonische 
contacten werden groepsleiders bemoedigd om hier aandacht aan te geven. 
 
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 Coördinator (NC).  
Deze taakvelden zijn:  

• training  

• coaching 

• materiaal 

• conferenties 

• gebed 

• PR 

 
-Het NST heeft 4x via Zoom vergaderd, waarvan 1 vergadering een combinatie van Zoom en 
fysiek was. 
-Als NST hebben we naar de zwaktes en sterkten van onze organisatie en onze eigen rol 
daarin gekeken, en daar een compacte visie opgesteld met aandachtspunten om mee aan de 
slag te gaan. 
-Er zal in het vervolg 1x per jaar een fysieke vergadering zijn (ipv tot nu toe 3x), met 
daarnaast om de maand een korte 1 ½ uur vergadering via Zoom. De NC doet in de andere 
maanden een belronde naar alle NST leden persoonlijk. Dit geeft minder (reis)tijd investering 
voor iedereen en frequenter overleg tussendoor.  
-De Trainingscoördinator heeft helaas afscheid moeten nemen van deze taak, het was niet 
meer te combineren met haar andere werkzaamheden. De vacature hiervoor staat nog 
open.  
 
Deelnemers 
Door 495 deelnemers zijn studies in de volgende talen gebruikt: 

• 410 NL talig (Nederlands) 

• 58 EN talig (Engels) 

• 21 Mix NL en EN 
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• 6 CH talig (Traditioneel Chinees) 

 
Er waren 51 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 groteren.  
 
De hoeveelheid groepen naar hun samenstelling was als volgt: 

• gemengd (m/v) – 15 

• internationaal (m, m/v, v) – 10 

• kindergroep NL/EN – 1  

• mannen – 3 

• vrouwen – 17 

• jongeren – 5 

 
Daarnaast nog: 

• 3 groepen in België – 35  

• 3 MENA groepen (Middle East North Africa) – 45 (Arabisch) 

 
Vanwege het Corona virus en de hierbij noodzakelijke maatregelen zijn niet alle groepen 
actief geweest. 
 
Toerusting 

• De PRcoördinator en NC hebben de 1-daagse + 2 avonden GLS (Global Leadership 
Summit) training gevolgd (digitaal, maart en april). 

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

• Voor NC: Toerustingsbijeenkomsten, digitale Europa conferentie en overleg vanuit 
het Europa team (13 x). 

• In november een ½ -daagse Webconferentie gehouden, met 25 deelnemers. Thema: 
Vrijheid na de stilte. Twee sprekers diepten het thema uit en er waren kleine 
gespreksgroepjes (break-out rooms). Reacties gaven aan: leerzaam en geslaagd. 

 
Training 
Training heeft op de volgende manieren aandacht gekregen: 

• De trainingsboekenlegger voor Gespreksleider (GsL) is gereviseerd. 

• Er zijn 3 trainingen met voorlichting gegeven bij nieuwe groepen. In 
september/oktober kon dat fysiek, met afstand van elkaar. 

• Door Corona zijn er helaas niet meer mogelijkheden voor fysieke trainingen geweest. 

 
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. 

• Ons Nederlandse logo is conform gemaakt met het Europese/Internationale logo. 
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• De tot dit jaar lege binnenkant van de achterkaft van de Werkboeken van de studies, 
wordt nu een ander Europees land uitgelicht: kort in het algemeen en over het CBS 
werk aldaar. Litouwen en Noorwegen hebben in de Werkboeken gestaan. De reacties 
hierop zijn positief. Het is een goede toevoeging om meer het CBS werk, ook buiten 
Nederland, te laten zien. 

 
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 
Bijbelstudiegroepen in het land: 

• 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. 

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

• Opstellen en verwerken van de evaluatieformulieren. 

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

 
Studiemateriaal 

• De nieuwe studie ‘Job’ is gereed gekomen voor gebruik. 

• De ‘Pentateuch#1’ studie (Werkboek en Handleiding, 10 lessen) is tekstueel 
gereviseerd. 

• De studie ‘1 Korintiërs’ (deel 1 en 2) is in de nieuwe lay-out gezet. 

• Van de ‘Gods unieke boek’ studie is het Werkboek gereed, de bijbehorende video is 

qua ondertiteling nog niet klaar voor gebruik. 

• Een nieuwe introductie pagina is gemaakt voor in alle Werkboeken. 

• De nieuwe studie ‘Filippenzen’ is naar de vertaler, en zal gereed zijn in 2022. De 

bijbehorende video moet dan ook nog vertaald worden. 

• De ‘Jakobus Jongeren’ studie level 3, is gereviseerd (lay-out). 

 

Extern  

• Sinds 2003 zijn wij als Deelnemende Organisatie aangesloten bij MissieNederland. Dit 
is een netwerk van kerkgenootschappen, lokale kerken, christelijke ondernemers en 
christelijke organisaties. Zie https://www.missienederland.nl/ . 

 
Verslag Bestuur 

Het bestuur heeft in 2021 driemaal vergaderd in aanwezigheid van de Nationaal Coördinator 

(NC) . Vanwege het coronavirus hebben de vergaderingen tweemaal digitaal plaatsgevonden 

met behulp van Zoom.  

Het bestuur heeft daarnaast besloten om met enige regelmaat informeel digitaal bij te 

praten met de Nationaal Coördinator over de lopende zaken. 

https://www.missienederland.nl/
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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 NC. 

• Met de NC is een evaluatiegesprek gevoerd. 

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

begroting en de jaarcijfers. 

  

In 2021 zijn in het bijzonder besluiten genomen ten aanzien van: 

• Kortingsregeling bij bestellingen van >100 Werkboeken. De bestaande 

kortingsregeling is op onderdelen gewijzigd en opnieuw vastgesteld. 

• Registratie in het UBO register is gedaan. 

 

Samenstelling bestuur: 

Naast de voorzitter zijn er de hieronder genoemde functies. 

Administrateur: Per 1 januari voert de heer A. Grutter, op vrijwilligersbasis, het beheer en 

administratie van de financiën. 

De heer B. Verheij bekleedt de bestuurlijke functie van secretaris/penningmeester. 

  

 

 


