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1. Inleiding 

 
Voor u ligt het jaarverslag 2021, waarin het werk in het afgelopen jaar beschreven wordt. 

Een bijzonder jaar ligt weer achter ons, het tweede jaar van corona. God heeft ons bewaard in 

Zijn grote trouw. En daarom mogen wij het met het lied nazeggen: ‘Groot is Uw trouw o, Heer, 

mijn God en Vader’. Toch werd het een jaar waarin we ons werk mochten doen, anders dan we 

hadden verwacht, maar we konden wel mensen ontmoeten en mensen ontvangen in ons huis. 

Een ieder op zijn eigen manier en naar gaven en daadkracht. Onze missie, God dienen en omzien 

naar de ander, kon blijven doorgaan.   

 

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader 

Er is geen schaduw van omkeer bij U 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 

Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu 

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 

En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt 

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid 

 

Groot is Uw trouw, o Heer  
Iedere morgen aan mij weer betoond 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 

Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond 

 

Zr. Greet Verhoeven 
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2. Zustergemeenschap 

 

Zr. Irene Brunsveld kwam ten val met de fiets en liep een botbreuk en hoofdletsel op. Ze werd 

een week in het Diakonessenhuis in Utrecht opgenomen en ging daarna naar Doorn 

(Diakonessenhuis) om 6 weken te revalideren. Wij zijn God dankbaar dat ze goed is hersteld en 

geen klachten heeft overgehouden na de val.  

 

Huis Saron  

Het huis aan de Koenestraat werd verkocht. Op 30 mei kwamen de nieuwe bewoners het huis 

inspecteren.  De overdracht werd na enig oponthoud uiteindelijk op  1 juni 2022 getekend. Het 

recht van overpad moest juridisch goed geregeld worden.  

 

Zr. Anneke en zr. Greet waren betrokken bij de St. Francine van der Meer fonds  

Er werden verschillende bezoeken afgelegd en er werd bezoek ontvangen.  

 

Bezoek werd ontvangen uit  Brazilië – zr. Gabriela Kumm bezocht de zustergemeenschap en 

vertelde over de bouw van de nieuwe school.  
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3. Toerusting zustergemeenschap 

 

Pastoraat/ toerusting 

 

Bezinningsweek Zendings-Diaconessen o.l.v. Ds. J.C. Minnema 

Maandag 25 oktober tot en met donderdag 28 oktober 2021 

Thema: Een levende Hoop…. 

 

Maandag 25 oktober 2021 

“Hoop doet leven” 

Bijbelstudie: Psalm 42 

 

Dinsdag 26 oktober 2021 

“Gesteld tot een levende hoop” 

Bijbelstudie: I Petrus 1:3-21 

Subthema’s:  

• Gelukkige hoop, Titus 2:11-13 

• Vertroostende hoop I Thessalonicenzen 4:13-18 

 

Woensdag 27 oktober 2021 

“Gesteld tot een levende hoop” 

Bijbelstudie: I Petrus 1:3-21 

Subthema’s:  

• Reinigende hoop   I Johannes 3:1-3 

• Versterkende hoop  Jakobus 5:8 

 

Donderdag 28 oktober 2021 

Viering Heilig Avondmaal 

“Hoop op nieuw leven” 

Bijbelstudie: Romeinen 8:18-26 

 

- De jaarlijkse bezinningsweek was een week van elkaar ontmoeten. Zuster Irene en zuster 

Ingrid waren deels bij het ochtendprogramma aanwezig. Op donderdag werd de 

bezinningsweek afgesloten met het avondmaal.  ’s Middags werd er een herfsttocht 

gemaakt door de west Veluwe en daarna 

werd de reis vervolgd naar Urk. In de 

haven werd er vis gekocht om mee naar 

huis en in de buurt van Emmeloord werd  

de maaltijd gebruikt.  

 

.  
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Start wekelijks samen bijbellezen / boek lezen 

- In 2021 werd er door de actieve zusters  1 keer per maand samengekomen rondom het 

boek van Edith Eger o.l.v. ds. J.C. Minnema. Hierdoor kwamen we op diepere gesprekken 

van hart tot hart.  

- Er werd verder gegaan  met de boeklezing/bespreking – titel boek: Luisteren naar de taal 

van de Bijbel.  

- De zusters namen deel aan de morgen- en avondsluitingen 

van Leefgemeenschap Bethanië en ook aan de Sing-ins en 

het gezamenlijke bijbellezen (lectio devina) De zusters 

namen ook deel aan het moment van toewijding tijdens de  

leefgemeenschapsdag op 16 oktober. ’s Middags werd er 

een uitstapje gemaakt naar Elburg waar de zandsculpturen 

van Aad Peters werden bekeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudelijk werk 

- De activiteiten van de zusters kunt u vinden onder   

- www.leefgemeenschap Bethanie.nl De zustergemeenschap maakt deel uit van 

leefgemeenschap Bethanië. Gezamenlijk worden er activiteiten ondernomen op initiatief 

van de werkgroepen: Geloven - Dienen – 

Delen.  
 

 

 

 

 

Sociaal en Diaconaal 

- Door corona waren er het hele jaar geen vergaderingen van het Sociaal Vangnet, maar 

we wisten elkaar wel te vinden en konden in een aantal situaties hulp bieden. Ook 

werden we op de hoogte gehouden van de vestiging van statushouders, zodat we 

contact met hen konden leggen. 

- In december werden weer kerstattenties uitgedeeld, in samenwerking met de 

plaatselijke kerk, aan bewoners in het dorp met een minimum inkomen. 

- De huisbezoeken bij migrantengezinnen gingen zoveel mogelijk door. 

- Op 25 maart kwam Dick Vink van het Sociaal Dorpsteam uitleg geven over het werk. 
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Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda 

Zr. Dorien droeg per 1 januari 2021 de functie van voorzitter van de 

stichting over aan dhr. R.v.d. Kieft. De vergaderingen vonden deels live 

en deels via livestream plaats.                                                                                                

Van 19 aug. tot 11 sept. bezocht zr. Dorien, samen met drie 

bestuursleden, de zustergemeenschap in Rwanda.  

 
Rwanda-naaiproject 

In 2021 is de Rwanda naaigroep en brei/borduur groep weer ijverig aan de slag gegaan 

met het maken van kinderkleding voor de kinderen in Rwanda. 

Ook werden er vesten, truien en mutsjes gebreid en kleine dingen zoals schorten, pannenlappen 

en andere cadeautjes gemaakt voor de verkoop in de gemeenschappelijke ruimte, de opbrengst 

hiervan werd gebruikt om garen en stof te kopen. Als alle dames aanwezig zijn, zijn we met z’n 

tienen. Zes dames komen uit Amerongen, een uit Veenendaal, een uit Rhenen, een uit 

Achterberg, en een uit Elst. Op 12 januari startten we weer na 3 weken lockdown, we kwamen 

iedere dinsdagmiddag bij elkaar van 14..00uur tot 16.00 uur tot 25 mei. Na de zomervakantie 

zijn we op 21 september weer begonnen. Op dinsdag 30 november hebben we samen iets 

creatiefs voor ons zelf gemaakt, een kersthanger. En 14 december hebben we met een 

kerstviering het jaar afgesloten. Er is ook dit jaar weer veel genaaid. 

 

Vrijwilligerswerk 

- Zr. Greet Verhoeven is in 2021 als pastoraal medewerker 

betrokken bij hospice de Wingerd. Zr. Greet bezocht 

verschillende gezinnen in overleg met het sociaal 

dorpsteam.  

- Zr. Gerda Bieshaar is in 2021 als vrijwilliger betrokken bij 

zorgboerderij ‘De Toekomst’ in Maarsbergen. 

- Zr. Anneke Kempers  beëindigde haar werk bij 

kringloopwinkel ‘GoedZo’  

- De bezoeken van zr. Anneke aan AZC in Leersum konden 

niet doorgaan i.v.m. corona. Wel  was zr. Anneke actief 

betrokken bij het evangelisatie- en pastoraal online werk van GlobalRize. Vanuit de hele 

wereld werd met mensen gechat. Er was veel nood, pastoraal werden velen bemoedigd 

en kwamen er velen tot geloof en volgden daarna een online Bijbelcursus. 

- Zr. Irene, zr. Dorien en zr. Gerda deden  vrijwilligerswerk in Zorgcentrum Charim – Elim  
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Zuster Greet begon aan haar tweede jaar ‘dwarsfluitles’ 

aan de muziekschool in de Catharinakerk in 

Woudenberg.  Haar muziekdocente heet Susanne 

Wendler.  
 

 

Internationale verbondenheid met diaconessenhuizen 

- De tweejaarlijkse ontmoeting m 

et de leiding van de diaconessenhuizen, die in april 2020 zou plaatsvinden in  Elbingerode 

(Duitsland), ging ook dit jaar niet door vanwege de lockdown.  

 

Facilitair   

- Zr. Gerda is aanspreekpunt voor technische problemen en storingen in huis en legt 

contact met technici.  

 

Suriname 

- Zr. Anneke Kempers  kon vanwege de coronalockdown niet naar Suriname. Ze bleef wel 

geïnformeerd over het wel en wee bij de indianen. Een zendingswerker, Anneke 

Kempeneers heeft contact met de jongeren op Mariepasoela - (Frans Gyana).  

 

Bestuur /Gemeenschapsraad 

- Het bestuur van de Zustergemeenschap 

kwam in 2021 drie keer bij elkaar.  

- De bestuursleden (van de 

Zustergemeenschap) kwamen  op 29 

september 2021 voor een maaltijd bij 

elkaar  in de ontmoetingsruimte van 

leefgemeenschap Bethanie. De zusters bereidden de maaltijd en zorgden voor een mooie 

ambiance.  

Op 19 december werden de zusters uitgenodigd voor een maaltijd met het bestuur van 

St. Francine van de Meer fonds De maaltijd werd gebruikt bij restaurant Campman in 

Renkum.  
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Bestuur en zusters 

Het bestuur van de stichting 

 

(de Gemeenschapsraad) bestond ultimo 2021 uit de volgende personen: 

 

Dhr. A.C. Bos voorzitter 

Dhr. F. van Holten penningmeester 

Zr. A. Kempers lid Secretaris 

Zr. T.J.C. Peet   lid 

Zr. G. Verhoeven lid 

Zr. I. Wieten Lid 

Zr. G.C. Bieshaar lid 

Zr. I.A. van der Mede gastlid  
Zr. I. Brunsveld gastlid 

 

 

Staat van baten en lasten over 2021: 

 

 
 

 

 

 


