
Jaarverslag Stichting Kaleb 

Op 1-1-2021 bestond het bestuur van Stichting Kaleb uit de volgende personen: 

voorzitter: Timo Gerritsen  

penningmeester: William Kastelein 

secretaris: Jolanda Post  

algemene bestuursleden: Thea van Urk Dam,  Matthias Schorel, Margreet Peschar (tijdelijk voor 

Jannine Opmeer-Hartman)  

Doel van stichting Kaleb: Het doel van stichting Kaleb is om kinderen en jongeren in de leeftijd van 8-

26 jaar te vertellen van de Here Jezus Christus, ze tot Hem te leiden,  ze op te bouwen in het geloof 

en ze leren verantwoordelijkheid te nemen door zich in te zetten in het Koninkrijk van God. 

Agenda activiteiten + verantwoordelijken bestuur voor 2021 

Kick off + bidstond  13 februari    Hele bestuur 

Kamp Schiermonnikoog  24 - 31 juli     Jolanda Post 

Inspire hour (digitaal)  iedere laatste zaterdag v/d maand Matthias en Timo 

Motivation hour (digitaal) iedere eerste zaterdag v/d maand Matthias en Timo 

Bidstond (digitaal)  paar keer door het jaar heen  Thea van Urk-Dam 

60 jaar Kaleb   23 november    Jolanda / Timo / Mirjam 

Het bestuur is bij elkaar gekomen op: 

Visiedag:  9 januari (online)  

bestuur:  23 februari (online) 

bestuur:  27 april  

bestuur:  8 juni    Mirjam nieuw in het bestuur voor wintersport  

bestuur:  13 juli 

bestuur:  14 september (digitaal) Afscheid Jannine  

 

Tijdens de vergaderingen werd nagedacht over de activiteiten, contact gehouden met coördinatoren, 

besluiten genomen, en daar waar nodig ondersteunende hulp geboden bij activiteiten. Ook werd 

nagedacht hoe we de visie voor 2021 binnen de activiteiten vorm kunnen geven.  Van iedere 

vergadering zijn notulen gemaakt. 

Nieuw dit jaar waren de online activiteiten voor de tieners en de jongeren. In verband met de 

strenge maatregelen over het samenkomen van groepen is een mooi concept ontwikkeld om online 

meetingen te houden. 

De etalage bij het Kalebcentrum in de Bilt is vernieuwd. Op deze manier wordt aandacht gevraagd 

voor het mooie Kalebwerk. 

Het bestuur heeft een bijzonder jaar achter de rug. Vanwege strenge corona maatregelen moest 

vaker online vergaderd worden en moeilijke besluiten genomen worden over wel/niet doorgaan van 

activiteiten.  Ook werd creativiteit gevraagd om vergaderingen en activiteiten anders op te zetten. 



Hoe zijn de activiteiten verlopen: 

 In 2021 is veel zorg geweest rondom de activiteiten. Een aantal activiteiten moest online gehouden 

worden in verband met strenge maatregelen rondom corona 

Kick off We zijn het jaar gestart met een digitale kick off.  Met een aantal Kalebieten (veelal leiders) 

mochten we samen het nieuwe jaar bij God in gebed brengen.  Online werd een spel gespeeld om 

het ijs te breken, was er ruimte om getuigenissen te delen over het afgelopen jaar, werd in kleinere 

groepjes (digitale kamers) een bidstond gehouden. Ondanks een andere manier van samenkomen 

toch een mooie meeting waarin de Trouw van God geprezen mochten worden. 

Wintersportreis: Helaas geen wintersportreis in 2021 vanwege te strenge maatregelen rondom 

corona zowel in binnen- als in buitenland. De deelnemers die al aangemeld waren ontvingen op de 

dag dat we vertrekken zouden een bemoediging via de post. 

Inspirehour:  Iedere laatste zaterdag van de maand (tot de maatregelen versoepelt zijn) werd een 

digitale ontmoeting gepland voor de tieners. Zij speelden een digitaal spel waar mooie prijzen mee te 

winnen waren, was ruimte voor getuigenissen en werd samen een Bijbelstudie gehouden. Tieners 

hadden veel behoefte om elkaar weer fysiek te mogen ontmoeten.  

In 2021 zijn er voor de tieners helaas geen fysieke activiteiten geweest vanwege corona 

Zomerkamp: Ook dit jaar moest vanwege de strenge maatregelen besloten worden om alleen op 

kamp te gaan met de kinderen van 8-12 jaar.  

Het kamp werd gehouden in kleinere groepen en zogenaamde “kampbubbels”. De kinderen bleven 

zoveel mogelijk op de boerderij of als groep op een rustige plek elders op het eiland. Zij mochten niet 

naar het dorp. Bezoek werd niet toegestaan. Een Gezondheidsformulier moest bij aanvang van het 

kamp ondertekend worden. Maatregelen werden getroffen voor een eventuele uitbraak van corona 

binnen een groep en de gemeente van Schiermonnikoog werd op de hoogte gehouden van ons 

programma. 

Nieuw dit jaar was een locatie in Bantega (Friesland) voor de 12 jarigen. Hier is voor gekozen omdat 

op Schier niet voldoende plek was om alle groepen te herbergen. 

Zowel kinderen/tieners als leiding hebben genoten van een mooie week waarin weinig gemerkt werd 

van de strengere maatregelen.  

Motivation hour voor jongeren Iedere eerste zaterdag van de maand werd digitaal een ontmoeting 

georganiseerd voor de jongeren. Hier stond diepgang, spitten in de Bijbel, getuigenissen en 

ontmoeting centraal. Helaas is het bij een paar avonden gebleven in verband met te weinig animo 

voor deze online activiteit.  

60 jaar Kaleb: 2021 stond in het teken van ons 60 jarig jubileum. Ter voorbereiding op ons feest op 

23 november werd door 60 Kalebieten een telefoon doorgegeven en via een filmpje werd hun 

betrokkenheid bij Kaleb gedeeld op YouTube. 

Op zaterdag 23 november mochten we een groot feest houden in Ede in de Schuilplaats. De 

maatregelen waren versoepelt waardoor het weer mogelijk was om met een grote groep bij elkaar te 

komen mits streng toegezien werd op de basisregels. De dag stond in het teken van ontmoeting en 



bemoediging. Voor de kinderen en tieners was een eigen programma. Voor de kinderen was een 

kindertheater uitgenodigd. De tieners hadden met sport en spel hun eigen programma . Voor de 

ouderen was er een dankdienst en konden zij in een gezellige setting herinneringen ophalen. Er werd 

samen genoten van een heerlijk buffet. 

Tijdens de dankdienst mocht de nieuwe Kalebbundel gepresenteerd worden en kreeg iedere 

deelnemer een exemplaar mee naar huis. 

Helaas moest de feestavond met Insalvation en Marc Floor geannuleerd worden. Vlak voor onze 

jubileumdag werd de avondklok opnieuw ingesteld waardoor dit concert niet door kon gaan. 

We mogen terugkijken met dankbaarheid in ons hart dat het weer mogelijk was om elkaar te 

ontmoeten. Dit werd ook door velen benadrukt hoe goed het was om bij elkaar te zijn in deze gekke 

tijden. 

 

Gebedsavonden: We zijn ons bewust dat we dit werk alleen door de Kracht van God kunnen en 

mogen doen. Dit jaar zijn er diverse online gebedsmomenten geweest.  

PR/advertenties/Facebook/Instagram /site 

In 2021 mocht op velerlei wijze het werk van Stichting Kaleb onder de aandacht gebracht worden.  

De Kalebiet is 4x per jaar uitgekomen en maandelijks werd de nieuwsbrief verzonden via de mail aan 

de mensen die Kaleb een warm hart toedragen. 

In de Kalebiet werd een bemoedigingkaart meegestuurd. Deze kon worden doorgestuurd naar 

mensen die een bemoediging nodig hadden in deze moeilijke tijden. 

Financiële plaatje 

Ondanks de vele annuleringen mochten we 2021 met een positief resultaat  afsluiten. We mochten 

veel giften ontvangen. We zijn ons bewust dat we door deze giften ons werk kunnen en mogen doen. 

De giften werden gebruikt om extra kinderen mee te nemen met het zomerkamp waarvan de ouders 

het niet breed hebben. Ook werden de giften gebruikt voor prijsjes bij de online sessies. 

Conclusie: 

We mogen terugkijken op een bijzonder  jaar. We leven mee met de vele gezinnen waarin corona 

een grote rol gespeeld heeft qua gezondheid of op financieel vlak. Ook werd meegeleefd met de 

gezinnen waar rouw is geweest in 2021. We zijn dankbaar dat ondanks de strenge maatregelen we 

toch  activiteiten mochten organiseren en dat we op die manier kinderen/tieners bij God mochten 

brengen. We bidden om wijsheid en kracht om ook in 2022 het werk voor te mogen zetten onder 

deze prachtige doelgroep .  


