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Jaaroverzicht 2020:  

 

Uitgeoefende activiteiten van Stichting Sense:  

 

Het verslag over 2020 kan kort blijven. Wegens de Covid pandemie konden maar 

weinig activiteiten ontplooid worden. In plaats van de gebruikelijke 3 lezingen 

kon er na uitstel slechts één doorgang vinden: Jenö Sebök sprak op 31 oktober 

voor een redelijk aantal bezoekers over zijn boek “Je bent meer dan je brein”.  

Onze nieuwe website https://www.stichtingsense.nl op basis van Wordpress ging 

eind mei via een nieuwe webhost van start. De twee andere websites werden  

buiten bedrijf gesteld. De oudste daarvan draaide al vanaf 1990.  

De uitbouw van de nieuwe website werd door allerlei perikelen vertraagd. De 

geringere omvang leidde dit jaar dan ook tot minder bezoekers. Wel werd de 

vrijgekomen tijd benut om 24 oude lezingen en artikelen af te stoffen en geschikt 

te maken voor hedendaags internet.  

We publiceerden 2 nieuwsbrieven voor 330 lezers. Eveneens gingen er maar 2 

persberichten de deur uit. 

Het bestuur vergaderde noodgedwongen slechts 2 keer. Veel zaken werden  

binnen een nieuwe App-groep afgehandeld. 

Op ons werkveld vielen, naast de groei van nepnieuws en verwarrende complot 

theorieën, weinig nieuwe ontwikkelingen te bespeuren. Het was zaak om 

waakzaam en scherp te blijven en binnenkamers te waken voor polarisatie.  

Onze bibliotheek werd uitgebreid met een groot aantal boeken uit de privé 

collectie van ds. P.W. de Nooy, onze in 2019 overleden ex-voorzitter.  

Door het overlijden van ds. De Nooy moesten we het pastorale werk inkrimpen. 

De invulling van de vrijkomende bestuursfuncties verloopt moeizaam. De nodige  

verjonging zette helaas niet door. Toch gaan we optimistisch ons 32e levensjaar 

tegemoet! 

 

 

 
 

https://www.stichtingsense.nl/


Jaaroverzicht 2019: 

 
Uitgeoefende activiteiten van Stichting Sense: 

 

Er werden in 2019 een viertal lezingen verzorgd (waarvan 2 in Amersfoort en 2 

elders in het land). Het aantal bezoekers aan de eigen lezingen vertoonde een 

stijging tot 45 op onze jubileumlezing op 2-11-2019. Verder is het aantal 

bezoekers aan onze websites nog steeds stijgende. 

 

We publiceerden 3 nieuwsbrieven. Het aantal lezers daarvan steeg in 2019 van 

284 naar 298. 

 

Er werden 2 persberichten uitgezonden naar 24 nieuwsbronnen en er werd een 

advertentie op het CIP-platform geplaatst. 

  

De afname van het aantal edities van onze nieuwsbrieven werd opnieuw 

gecompenseerd door een toename van het aantal nieuwsberichten op de 

website. 

  

Ter oriëntatie op ons werkveld namen we kennis van de inhoud van een aantal 

boeken en vele artikelen in tijdschriften en op het internet. 

 

Er werd onderzoek gepleegd naar de actuele spirituele trends, vooral het 

onderwerp Mindfulness bleef onze aandacht vasthouden. 

 

Het aantal pastorale hulpvragen bleef ongeveer gelijk. 

 

Het bestuur vergaderde driemaal, met tussendoor overleg via moderne 

communicatiekanalen. 

 

Het bestuur bestond uit 5 personen en een aspirant bestuurslid. Op 30-10-2019 

overleed geheel onverwacht onze voorzitter ds. P.W. de Nooy. Zijn plaats wordt 

tijdelijk ingenomen door dr. B.L. Eikelenboom in dubbelfunctie met zijn 

penningmeesterschap. We zoeken nog naar een aanvulling voor ons bestuur met 

1 à 2 jonge(re) bestuursleden, met kennis van ons werkveld.  

 

In 2019 werd voorzien in de vacature van een functioneel beheerder voor de 

nieuwe website. 

 

Er vonden 4 werkvergaderingen voor de nieuwe website plaats. Het ontwerp 

werd tussentijds enkele malen herzien. Uiteindelijk was er veel meer werk aan 



verbonden dan verwacht. De resultaten beginnen langzaam zichtbaar te worden 

op de test website.  De werkzaamheden zullen hopelijk in 2020 worden afgerond. 

Ons voornaamste doel is om alle 88 lezingen en artikelen uit ons 30-jarig 

bestaan in geactualiseerde, geredigeerde en geïllustreerde vorm een plaats gaan 

krijgen. 

 

Het aantal bezoeken aan onze beide websites steeg in 2019 tot gemiddeld 460 

per dag. Het gemiddeld aantal gelezen pagina’s bedroeg 2.540 per dag. Wij 

wisten die lezers dus goed vast te houden. We zijn dankbaar dat een aantal van 

onze artikelen hoog in de ranking van Google scoort (waarbij zelfs eerste en 

tweede posities). 

 

We plaatsten 3 nieuwe artikelen op de website en 39 nieuwe links naar externe 

relevante artikelen. 

 

Hoogtepunt van het jaar 2019 was de viering op 2 november van ons 30-jarig 

jubileum (21 jaar als “Werkgroep Bijbel of New Age” en aansluitend 9 jaar 

als “Stichting Sense”). De speciale lezing over de ‘Gender-mens in de Nieuwe 

Tijd’. Wij mochten daar 45 bezoekers verwelkomen, waarvan een achttal van het 

eerste uur.  

 

Deze bijzondere bijeenkomst overschaduwd door het kort daarvoor plotselinge 

overlijden van onze voorzitter ds. P.W.de Nooy. Hij werd 76 jaar en was een man 

met een groot pastoraal hart en door zijn vele researchwerk waardevol voor onze 

stichting. Peter de Nooy werd lid in 1992 en was voorzitter vanaf 2007. Wij 

zullen hem zeker gaan missen. Daardoor bedroefd, maar ook dankbaar voor wat 

we door hem mochten ontvangen, zien we terug op een nieuw jaar van groei. 

 

 

 

 
Jaaroverzicht 2018: 

 
Uitgeoefende activiteiten van Stichting Sense: 
 

Er werden in 2018 twee lezingen verzorgd. Het teruglopend aantal bezoekers 

werd ruimschoots gecompenseerd door het toenemende bezoek aan onze 2 

websites. 

 

We publiceerden 3 nieuwsbrieven. Het aantal lezers steeg in 2018 richting 300. 

 



Er werden 2 persberichten uitgezonden naar 24 nieuwsbronnen. 

  

De afname van het aantal edities van onze nieuwsbrieven werd ruimschoots 

gecompenseerd door een toename van het aantal nieuwsberichten op de 

website www.stichting-sense.nl. 

 

Ter oriëntatie op ons werkveld namen we kennis van de inhoud van een aantal 

boeken en vele artikelen in tijdschriften en op het internet. 

 

Er werd studie gedaan naar de actuele spirituele trends. Vooral de onderwerpen 

Mindfulness en Yoga hadden onze aandacht. 

 

We ontvingen een groeiend aantal pastorale hulpvragen. 

 

Het bestuur vergaderde driemaal, met tussendoor veel overleg via de moderne 

communicatiekanalen. 

 

Eind 2018 bestond het bestuur uit 5 personen en een aspirant bestuurslid. Wij 

zoeken nog naar aanvulling met 1 à 2 jonge(re) bestuursleden met kennis van 

ons werkveld en/of communicatie en een webdesigner. 

 

Het aantal bezoekers van onze beide websites steeg in 2018 tot gemiddeld 435 

per dag. Het gemiddeld aantal gelezen artikelen bedroeg 1240 per dag. 

 

We plaatsten 8 nieuwe artikelen op de website en 42 nieuwe links naar relevante 

artikelen. We zijn er trots op dat een aantal van onze artikelen hoog in de 

ranking van Google scoort (zelfs eerste en tweede posities) 

 

Zo mogen we dankbaar terugzien op een nieuw jaar van groei. 

 

 

 
 
Jaaroverzicht 2017: 

 
Uitgeoefende activiteiten van Stichting Sense: 

 

Er werden in 2017 twee lezingen in Amersfoort verzorgd. Het teruglopend aantal 

bezoekers werd ruimschoots gecompenseerd door het toenemende bezoek aan 

onze 2 websites. 

 

http://www.stichting-sense.nl/
file:///D:/Users/Eigenaar/Desktop/ANBI%20Nieuw/page3.html
file:///D:/Users/Eigenaar/Desktop/ANBI%20Nieuw/page3.html


We publiceerden 3 nieuwsbrieven. Het aantal lezers daarvan steeg in 2017 van 

273 naar 284. 

 

Er werden 2 persberichten uitgezonden naar 24 nieuwsbronnen. 

  

De afname van het aantal edities van onze nieuwsbrieven werd ruimschoots 

gecompenseerd door een toename van het aantal nieuwsberichten op de website 

http://stichting-sense.nl 

 

Ter oriëntatie op ons werkveld namen we kennis van de inhoud van een aantal 

boeken en vele artikelen in tijdschriften en op het internet. 

 

Er werd studie gedaan naar de actuele spirituele trends. Vooral het onderwerp 

Mindfulness kreeg van ons veel aandacht. We ontvingen groeiend aantal 

pastorale hulpvragen. 

 

Het bestuur vergaderde 4 maal, met tussendoor veel overleg via de moderne 

communicatiekanalen. Er werd vergeefs uitgezien naar een tweede secretaris. 

 

Eind 2017 bestond het bestuur uit 5 personen en een aspirant bestuurslid. Wij 

zoeken nog naar aanvulling met 1 à 2 jonge(re) bestuursleden met kennis van 

ons werkveld en/of communicatie en naar een webmaster/designer. Daarnaast 

zijn twee vrijwilligers met redactionele kwaliteiten actief. 

 

Een tweetal bestuursleden bezocht een leiderschapsseminar 

 

Het aantal bezoekers van onze beide websites steeg in 2017 tot gemiddeld 435 

per dag. Het gemiddeld aantal per dag gelezen artikelen zit nog steeds in de lift. 

 

We plaatsten 8 nieuwe artikelen op de website en 42 nieuwe links naar relevante 

artikelen. We er trots op dat een aantal van onze artikelen hoog in de ranking 

vaan Google scoort (zelfs eerste en tweede posities). Zo mogen we opnieuw 

dankbaar terugzien op een jaar van groei. 

 

 
 

Jaaroverzicht 2016: 
 

Uitgeoefende activiteiten van Stichting Sense: 

 

Er werden in 2 lezingen verzorgd. 

http://stichting-sense.nl/
http://stichting-sense.nl/


We verlegden de vaste locatie van onze lezingen van Utrecht naar Amersfoort, 

waar wij een warm onthaal vonden bij de Protestantse kerk ‘Immanuël’. Als 

‘testcase’ werd er ook een lezing in Meppel verzorgd. 

 

We publiceerden 2 nieuwsbrieven. Het aantal lezers steeg in 2016 van 237 naar 

273. 

 

Er werden 2 persberichten uitgezonden naar 24 nieuwsbronnen. 

  

Ons nieuws vindt steeds vaker haar weg via onze website http://stichting-

sense.nl. 

 

Ter oriëntatie op ons werkveld namen we kennis van de inhoud van een aantal 

boeken en vele artikelen in tijdschriften en op het internet. Vooral Mindfulness 

had onze aandacht. 

 

We ontvingen 4 pastorale hulpvragen. 

 

Het bestuur vergaderde driemaal, met tussendoor veel overleg via de moderne 

communicatiekanalen. 

 

Eind 2017 bestond het bestuur uit 5 personen en een aspirant bestuurslid. Wij 

zoeken nog naar aanvulling met 1 à 2 jonge(re) bestuursleden met kennis van 

ons werkveld en/of communicatie en naar een webmaster/designer. Daarnaast 

zijn twee vrijwilligers met redactionele kwaliteiten actief.  

 

Het gemiddeld aantal bezoekers van onze beide websites steeg in de loop van 

2016 van 250 naar 390 per dag. Het gemiddeld aantal per dag gelezen 

artikelen steeg van 635 naar 1240. 

 

We plaatsten 7 nieuwe artikelen op de courante website en daarop 90 nieuwe 

links naar elders gepubliceerde relevante artikelen. 

 

De basis werd gelegd voor het ontwerp van een nieuwe website. We zien 

dankbaar terug op een nieuw jaar van groei. 
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