Jaarverslag 2017 - 2018
Het jaarverslag over de periode augustus

die het aanvankelijke besluit om te stoppen

2017 t/m juli 2018 is gereed. In het

en de onzekerheid over de toekomst met

jaarverslag worden de verschillende

zich meebrachten, hebben het team en

opleidingen, de leefgemeenschap en

de vrijwilligers zich op een geweldige

ondersteunende afdelingen gepresenteerd.

wijze ingezet om er een mooi jaar voor de

Het verslag van bestuur en directie kijkt

 il je meer lezen? Het jaarverslag is
W
te vinden op onze website.

afgelopen jaar: “Ondanks de spanningen
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Jaarrekening 2017 - 2018

Helpen

In de laatste bestuursvergadering is de jaarrekening 2017-2018 vastgesteld.

De Wittenberg is afhankelijk van

giften van kerken, particulieren en

De exploitatierekening kan als volgt worden samengevat:

bedrijven. U kunt de Wittenberg op
verschillende manieren steunen:
bedragen in euro’s

Realisatie
2017/2018

Begroting
2017/2018

Realisatie
2016/2017

BATEN

gebed. U kunt ons ook financieel
steunen, bijvoorbeeld door een
donateurschap, een legaat,

Baten uit fondsenwerving

215.791

135.000

143.244

Resultaat verhuur

124.626

116.403

72.739

Subsidies van overheden

9.427

0

9.427

Overige baten

9.777

5.000

16.655

362.121

256.403

242.065

Som der baten

in de eerste plaats door uw

nalatenschap of lijfrenteschenking
maar natuurlijk ook met een

eenmalige gift. Daarnaast zoeken

blijven toerusten voor hun taak

Bijbelschool De Wittenberg combineert vorming
van jongeren met een monastieke variant

het zichtbaar maken van Gods

Met de inrichting van een monastieke variant voor jongeren opent Bijbelschool ‘De Wittenberg’ een nieuw hoofdstuk

wij ondernemers die ons structureel
zouden willen steunen. Dankzij uw
steun kunnen wij jonge christenen
binnen kerk en samenleving:
Koninkrijk!

LASTEN
Kosten doelstelling onderwijs

292.320

285.497

321.110

Kosten doelstelling leefgemeenschap

28.521

-10.109

-55.359

Kosten werving baten

33.584

35.819

42.152

Kosten beheer en administratie

75.577

64.987

62.140

430.002

376.194

370.043

Som van de lasten

Saldo vóór financiële baten en lasten

-70.381

-119.791

-127.978

Saldo financiële baten en lasten

-10.366

-12.000

-12.237

Saldo van baten en lasten

-80.747

-131.791

-140.215

Op www.dewittenberg.nl/steun kunt

in zijn geschiedenis. De deelnemers aan deze nieuwe leefgemeenschap dragen, onder leiding van een directeurabt, zorg voor de dagelijkse vieringen en leggen zich toe op gastvrijheid. Daarnaast biedt De Wittenberg vanaf het

u meer informatie vinden of direct

cursusjaar 2019-2020 vormingstrajecten van 5 maanden aan.

Voor meer informatie kunt u

De Wittenberg heeft een lastige tijd

blijft de vorming van jongeren. Uit

zal worden omgevormd tot een gastvrije

vrijblijvend contact met ons

achter de rug. Door teruglopende studen-

onderzoek is gebleken dat daar behoefte

monastieke gemeenschap, met dage-

opnemen.

tenaantallen en voortdurende exploita-

aan is, onder andere bij jongeren die een

lijkse getijdengebeden. Jongeren die de

Telefonisch via 030 692 41 66 of

tietekorten leek het doek te vallen voor

‘tussenjaar’ overwegen. Tweemaal per

vormingstrajecten volgen, haken bij het

per e-mail via info@dewittenberg.nl

de opleidingen. Onder het motto “Samen

jaar kunnen jongeren bij De Wittenberg

leefritme van de gemeenschap aan en

of kijk op

verzetten we De Wittenberg” is met man

starten in een vormingstraject dat 5

ontwikkelen door het meedoen een door-

www.dewittenberg.nl/steun

en macht gewerkt aan een doorstart. We

maanden duurt. Het programma zal er

leefde spiritualiteit. Daarnaast zal De

zijn blij dat een doorstart mogelijk bleek.

op gericht zijn dat de jongeren zichzelf

Wittenberg in de nieuwe opzet de deuren

beter gaan leren kennen, groeien in

openen voor allerlei groepen uit kerken

In de voorbije maanden is er ook veel ge-

geloof, zich verdiepen in de Bijbel en

in de regio, voor kortdurende retraites en

beden voor De Wittenberg. Om wijsheid,

keuzes gaan maken over hun toekomst.

vormingsprogramma’s.

een gift overmaken.

IBAN: NL91 RABO 0162 1443 93
t.n.v. de Wittenberg

De baten uit fondsenwerving waren in

het resultaat van de verhuur worden gebruikt

creativiteit en durf voor het kernteam

Om aan te sluiten bij de leefwereld van

verband met de financiële acties hoger

om met name de doelstelling onderwijs te

en de bestuursleden die intensief bezig

de jongeren zal een vernieuwd onder-

Jongerenwerkersopleiding

dan de baten van het vorige jaar. Door een

bekostigen.

waren met de toekomst. God heeft de

wijsprogramma worden ontwikkeld.

De Jongerenwerkersopleiding zal elders

gebeden verhoord!

Daarbij zullen de jongeren stage lopen bij

worden voortgezet. De JWO is voor velen

missionaire organisaties.

tot zegen geweest. Er zijn jongeren toe-

Vorming jongeren

De huidige ‘veredelde studentenhuisves-

gerust om anderen te bereiken met het

De centrale missie van De Wittenberg

ting’ in het monumentale pand in Zeist

Evangelie. We zien er met veel dankbaar-

verschuiving tussen het aantal deelnemers
aan de leefgemeenschap en andere huurders
was het resultaat van de verhuur hoger dan
vorig jaar. De baten uit fondsenwerving en

 e volledige jaarrekening is
D
gepubliceerd op onze website.

vervolg op volgende pagina

vervolg van voorpagina
heid op terug, omdat we daarin God aan

belangrijkere rol spelen dan voorheen.

van de jonge generatie. Aan de andere

het werk hebben gezien.

De nieuwe opzet zal consequenties voor

kant het zoeken naar rust en bezinning,

Bestuurswisseling

het huidige personeel hebben, omdat er

de ontmoeting met God en de gastvrije

Voorzitter Koos van Oord heeft tijdens de bestuursvergadering van 3 december 2018 het

Nieuwe opzet

nieuwe functies ontstaan en sommige

leefgemeenschap.

voorzitterschap overgedragen. Tien jaar heeft hij als voorzitter op enthousiaste en voort-

In de komende maanden gaat De Wit-

functies deels of geheel zullen verdwij-

tenberg het nieuwe programma verder

nen.

varende wijze leiding aan de organisatie gegeven. Het besluit om de Wittenberg in de

Gebed

uitwerken en zullen er financiële acties

nieuwe opzet voort te zetten was een natuurlijk moment om het vertrek aan te kondigen.

Wilt u het werk blijven omringen met uw

gehouden worden om de nieuwe opzet

We zien met verwachting uit naar wat de

gebed? (Zie ‘gebedspunten’ voor speci-

Voor een interim-periode wordt hij opgevolgd door Ab Berger, die de afgelopen periode

mogelijk te maken. Dat zal financiële

komende jaren ons zullen brengen. De

fieke punten)

leiding gaf aan het kernteam dat zich met de gewenste veranderingen van De Wittenberg

offers vragen van de achterban die

Wittenberg krijgt door het vernieuwde

aangedrongen heeft op mogelijkheden

concept een unieke combinatie. Aan de

om door te gaan. Vrijwilligers zullen een

ene kant het dynamische, sprankelende

heeft bezig gehouden. Met hem heeft De Wittenberg een voorzitter gekregen die goed
Peter Oudshoorn | interim directeur

Bestuur, medewerkers, vrijwilligers,
leefgemeenschap en studenten wensen u en jou
goede kerstdagen en een betekenisvol 2019.

ingewerkt is in de materie.

Wie is Ab Berger?

Wittenberg. Naast alle zakelijke activiteiten

mee te werken aan het realiseren van de

66 jaar, zzp-er op het gebied vanorganisatie

heeft Ab voorliefde voor diverse soorten

toekomstdroom. Samen met al degenen

advies, coaching, interim management.

muziek (van Vivaldi tot Neal Morse, van

die ik de afgelopen maanden heb ontmoet

Daarnaast actief als vrijwilliger in allerlei

Marcel Dupré tot IQ) en leest hij graag

(bestuur, medewerkers, vrijwilligers,

verbanden (o.a. voorzitter kerkenraad). Ab

zowel filosofische als historische boeken.

kernbewoners, docenten en nog veel

is getrouwd met Ineke en heeft 3 kinderen

Daarnaast staat fitness (qua resultaat

meer). Allen die vanuit het evangelie van

en 4 kleinkinderen. Als lid van het bestuur

niet direct voor het ongeoefende oog

Jezus Christus dezelfde passie delen voor

was hij (in de jaren ’80) ook al betrokken

waarneembaar) tussen zijn hobby’s.

jongeren. Ik zie ernaar uit om je in dat
avontuur te ontmoeten.

bij De Wittenberg. Ook was er vanuit zijn
kerkelijke gemeente (NGK te Doorn) al

Ab: ‘Geweldig mooi vind ik het om in deze

vanaf de oprichting een band met De

periode, na een moedig bestuursbesluit,

Gebedspunten

‘Ik verplaats me in de beleving
van de jongeren die ik mag
begeleiden’

In Christus verbonden!’

Dineractie febuari 2019
Na het succes van voorgaande edities staat er ook voor 2019 een

Wil je blijven bidden voor de Wittenberg?!

Wittenberg Dineractie gepland, dit keer op vrijdag 15 en zaterdag 16
februari a.s.

•

Jorieke Kamp
EJW 2015 - 2016

De Wittenberg gaat door in de vorm van een combinatie van een monastieke leefgemeenschap en een

Tijdens deze avonden wordt de Wittenberg omgetoverd in een

nieuwe opleiding van 5 maanden voor jongeren. Wil

chique restaurant waarbij in 2019 de Oosterse keuken centraal staat.

je met ons danken voor het besluit van het bestuur

Bezoekers betalen een vast bedrag waarbij alles is inbegrepen, en

dat de Wittenberg doorgaat en een nieuwe richting

ook deze keer is het mogelijk om een diner te sponsoren voor iemand

opslaat? We zijn hier heel blij mee!

anders (mensen aan de rand van de samenleving die een uitje zelf
niet kunnen betalen). De avonden zijn een compleet verzorgd avondje

•

We (blijven) bidden voor een goede ontvangst van

uit en worden georganiseerd door studenten en bewoners van de

het bestuursbesluit door allen die op de Wittenberg

leefgemeenschap. De opbrengst van de avonden is bestemd voor het

betrokken zijn. En dat we in het besluit en wat daar

werk van de Wittenberg!

op volgt steeds meer Gods weg met ons bevestigd
krijgen.

Om zeker te zijn van een plaatsje kan nu alvast gereserveerd worden via

www.dewittenberg.nl/dineractie
•

De nieuwe richting die we opslaan betekent dar er
veel verandert en dat er veel ontwikkeld moet wor-

Op de HvU (Hogeschool Utrecht) in Amersfoort ontmoeten we

in de beleving van de jongeren. Ik begrijp wat ze bezig houdt en

den. Wil je met ons bidden om wijsheid, energie en

Jorieke (22 jaar). Voor haar studie pedagogiek is ze enkele dagen

daardoor kan ik ook beter en effectief inspelen op de situatie’.

creativiteit van God? Bid dat we een opleiding zullen

op school te vinden. De rest van het jaar loopt ze stage in een

ontwikkelen die biedt wat jongeren nodig hebben.

Tijd voor bezinning

moeder-kindhuis van Stichting Timon. In de verhalen over haar

Er was nog een twijfel tussen een studie pedagogiek en social work

stage komt haar passie ‘jongeren verder helpen in de ontwikkeling’

in Ede. De doorslaggevende keuze voor een studie pedagogiek aan

Tenslotte, met deze veranderingen zijn er ook nog

Wil je een moment nemen om jezelf op te laden en tijd te nemen voor God?

duidelijk zichtbaar naar voren. Ze voert gesprekken met de jonge

de Hogeschool Utrecht was de combinatie van het jongerenwerk en

veel onzekerheden, ook voor het personeel. Bid voor

Reis dan, samen met andere jongeren, mee naar de broedergemeenschap

moeders en begeleidt hen als mentor. Daarnaast werkt ze mee

een bewuste keuze voor een niet christelijke hogeschool. Dat is wel

ons dat we op een goede manier met de veranderin-

van Taizé.

aan de hulpverleningsplannen die opgesteld worden. Als mentor

een mooie tegenstelling na een jaar in de christelijke Wittenberg-

gen en onzekerheden om kunnen gaan, in vertrou-

probeert ze tot steun te zijn in alle vragen waar de tieners mee

bubbel.

wen op God. Bid voor hechtheid van het team. En

Van 29 januari t/m zondag 3 februari 2019.

dat God ons in contact brengt met de mensen die

Kosten €180,- p.p. (reis, overnachtingen, maaltijden).

deze nieuw richting kunnen vormgeven.

Leeftijd tot 30 jaar.

worstelen en moeilijke situatie die zich voordoen. Op de vraag of
ze het niet lastig vind dat ze zelf ook nog zo jong is antwoord ze;

‘Het jaar Wittenberg heeft me gevormd en mijn geloof sterker

‘Helemaal niet, het helpt me juist enorm om mezelf te verplaatsen

gemaakt...’

Lees verder op www.dewittenberg.nl/Jorieke

•

Aanmelden kan via www.dewittenberg.nl.

