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Stichting Sense 

Beleidsplan 2020-2024  
 

 

Stichting Sense is opgericht in 1989, toen nog onder de naam van 

‘Interkerkelijke werkgroep Bijbel of New Age’.  

Het bestuur bestaat uit: 

(Waarnemend) voorzitter: Bart Eikelenboom; 

Secretaris:  Jan van Dijl; 

Penningmeester: Bart Eikelenboom; 

Lid: Gerrit van Ginkel; 

Lid: Joshi van Veen. 

 

Het bestuur vergadert zo’n twee á drie maal per jaar en ontvangt geen financiële 

beloning anders dan een eventuele reis- en studiekostenvergoeding. 

 

In de raad van aanbeveling en advies hebben zitting:  

Prof. Dr. Mart-Jan Paul; 

Otto de Bruijne; 

Dr. Robert Doornenbal. 

Stichting Sense heeft veel kennis en ervaring met het gedachtengoed van de 

New Age, Nieuwe Spiritualiteit en esoterie opgebouwd. New Age lijkt een 

aantrekkelijk alternatief te bieden voor het rationele, Westerse 

verlichtingsdenken en het ‘ouderwetse’ christelijke geloof, maar blijkt in 

werkelijkheid een geestelijke (occulte, ‘verborgen’) wereld te vertegenwoordigen, 

waarin velen vastlopen. Ook al lijkt de aanduiding New Age alweer wat 

verouderd, haar gedachtengoed lijkt alleen maar meer mainstream te worden, 

getuige de hoge oplagen van een blad als Happinez en de almaar groeiende 

populariteit van Yoga en Mindfulness.  

Geleid door de Bijbel en de Heilige Geest pogen wij de werkelijke inhoud en 

oorsprong van dat esoterische gedachtengoed in heldere taal bloot te leggen. Wij 

bieden kennis en toerustingsmogelijkheden aan op het gebied van omgang met 

het New Age-(‘Nieuwetijds’) denken, spiritualiteit en esoterie. 
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Missie:  

Het onderzoeken en toetsen aan de hand van de Bijbel van 

nieuwetijdsfenomenen en -stromingen binnen de zogenoemde nieuwe 

spiritualiteit en het op basis hiervan verzorgen van lezingen, publicaties en 

toerustingsactiviteiten. De Stichting verwijst ook naar pastorale hulp en zorg aan 

personen die afstand genomen hebben of willen nemen van een voor hen 

schadelijk gebleken geestelijke stroming uit de nieuwe spiritualiteit. 

 

Doel: 

Het doel van Stichting Sense is om geestelijke stromingen aan de Bijbel te 

toetsen en (spirituele) zoekers de weg wijzen naar een zinvol leven dat verder 

reikt dan het leven op aarde. Bovendien worden christenen ondersteund om op 

de weg van het geloof te blijven en anderen tot steun te zijn. De Stichting doet 

dit in het kader van de grote opdracht van Jezus: “Maakt al de volken tot Mijn 

discipelen” (Math. 28:19). Ze richt zich daarbij vooral tot de doelgroep van 

‘nieuwe spirituelen’, om hen het evangelie bekend te maken. Geestelijke 

stromingen kunnen sterk zijn en worden soms door de media bevorderd. Zij 

drukken hierdoor een stempel op het geestelijk klimaat in onze maatschappij. Als 

kritisch forum onderzoekt stichting Sense welk wereld- en mensbeeld dit denken 

representeert en welke geestelijke stroming er zich achter de betreffende hype 

schuilhoudt. Stichting Sense confronteert dit soort nieuwe stromingen met wat 

de Bijbel erover zegt.  

 

Doelgroep:  

Stichting Sense richt zich op christenen die zich onvoldoende realiseren hoe 

groot de invloed is van niet-christelijke stromingen in onze maatschappij, 

waardoor ze het gevaar lopen erdoor beïnvloed te worden. Sense biedt hen 

kennis en inzicht met het oog op een goed onderscheidingsvermogen (zie: 

1Joh.4:1-3 en Jes.56:10).  

 

Beleidsplannen voor 2020 - 2024: 

De Stichting blijft haar missie en doelen verwezenlijken door het organiseren van 

lezingen, het schrijven van artikelen en het verwijzen naar relevante websites. 

Op deze manier is een enorme databank van kennis opgebouwd met veel 

informatie over geestelijke stromingen die het huidige denken over zingeving en 

levensdoel bepalen, samen te vatten als ‘nieuwe spiritualiteit’. In de verslagen 

van lezingen en artikelen worden veel dwaalleren en spirituele stromingen 

ontmaskerd en wordt er op Bijbelse gronden tegen gewaarschuwd. Dit 

waarschuwende geluid lijkt in de huidige tijd in toenemende mate noodzakelijk: 

“De duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om die te 
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verslinden” (1Petr.5:8). Dit is de geest van “de overste van de macht in de lucht, 

van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid” 

(Ef.2:2). Christenen hebben deze geestelijke wapenrusting nodig om stand te 

kunnen houden (Ef.6:10-18). 

Gemiddeld worden zo’n 2 á 3 lezingen per jaar georganiseerd en wordt er evenzo 

vaak vergaderd met het bestuur. De lezingen worden gehouden in de Immanuël-

kerk in Amersfoort. De lezingen worden aangekondigd met behulp van 

persberichten en uitnodigingen naar individuele genodigden, kerken en diverse 

nieuwsbronnen. Verreweg het grootste bereik van stichting Sense echter, komt 

via onze websites: met gemiddeld 435 bezoekers en 1050 gelezen artikelen per 

dag, waarbij een groot aantal van onze verslagen en artikelen op eerste en 

tweede zoekposities in Google terechtkomen.  

In 2020 komt onze geheel nieuwe, gerestylede en ge-update website online: 

www.stichtingsense.nl. Naast een agenda en informatie over onze stichting, deelt 

stichting Sense haar kennis met het grote publiek op een gebruiksvriendelijke 

manier, met een heldere rubricering van de onderwerpen, een zoek- en 

deelfunctie en een download-/print-faciliteit. De verslagen van de lezingen zijn 

gerubriceerd in: 

- New Age en Nieuwe Spiritualiteit; 

- Gnostiek en Esoterie; 

- Engelen en demonen; 

- Boeddhisme en Mindfulness; 

- Occultisme; 

- Overige religies; 

- Evangelie en dwaalleren; 

- Christelijke mystiek; 

- Voortijd, toekomst en eindtijd; 

- Hindoeïsme en yoga; 

- Psychologie en bewustzijn; 

- Overige lezingen en artikelen. 

De Stichting beheert de gelden die aan haar beschikbaar worden gesteld, ter 

verwezenlijking van de doelstellingen. Behalve collectes bij de lezingen, is de 

Stichting geheel afhankelijk van giften. Zonder giften is stichting Sense niet in 

staat haar huidige activiteiten te continueren. Stichting Sense heeft een ANBI-

status, dus giften zijn aftrekbaar van de belasting. Op onze website zijn de 

financiële jaarverslagen, Kamer van Koophandel-gegevens en bankrekening-

nummer te vinden.  


