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Voor u ligt het verslag van de werkzaamheden en ontwikkelingen van de stichting sAmen
Leren Geloven in 2020. 

Een jaar waarin het kerkenwerk grotendeels stil lag en er geen materialen werden verkocht. 
 Aan het eind van het jaar hebben we wel weer een workshop kunnen geven. Voor het door
ontwikkelen van de visie volg ik de theologiemaster Identiteit, ethiek en samenleving aan de
Theologische Universiteit Kampen en doe ik tegelijkertijd onderzoek naar de visie van sAmen.
De uitkomsten zijn bemoedigend en geven een robuustere basis voor onze visie. 

Of dit ook resulteert in een come-back van het materiaal is echter de vraag. Gezien de
huidige ontwikkelingen en de capaciteiten van de medewerkers ligt een toekomst meer op
het gebied van visie- dan van materiaalontwikkeling. 

Het voortbestaan van de stichting is onzeker, gezien de financiële situatie. Als er geen
inkomsten zijn, zullen we waarschijnlijk komend jaar moeten besluiten dat we de
werkzaamheden afronden en de materialen als organisatie beschikbaar houden. Ondertussen
blijft ons materiaal gewoon beschikbaar via de webshop en zullen we op aanvraag nog
steeds workshops en lezingen geven.

VAN DE VOORZITTER

FIEKE BIJNAGTE
VOORZITTER
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Visieontwikkeling is een belangrijk deel van ons werk. Doel is om het concept
Ontwikkelingsgericht Onderwijs te vertalen naar het kerkelijk kinder- en
jeugdwerk. Het unieke van Ontwikkelingsgericht Onderwijs is namelijk dat dit
concept handen en voeten geeft aan zaken die tegenwoordig vaak criteria voor
goed jeugdwerk worden genoemd: inwijden, verbinden van oud en jong, leren
met hoofd, hart en handen en leren in de praktijk. Hiervoor is het van belang op
de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen en vragen die in de praktijk leven.
De coördinator woont relevante studiedagen en symposia bij en verzorgt
lezingen en presentaties. 

Mede door de studie van de voorzitter verbreden we deze ontwikkeling naar
christelijk onderwijs op scholen en het bijdragen aan het doordenken van de
christelijke visie op onderwijs. Zij doet onderzoek naar de vraag wat Bavincks
theologische visie op de navolging van Christus betekent voor het
navolgingsbegrip in het huidige christelijke onderwijs dat wil vormen tot shalom:
jongeren toerusten om op aarde burgers van Gods Koninkrijk te zijn, gericht op
vrede, heelheid, recht en herstel. 

 VISIEONTWIKKELING
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Betrokkenen bij sAmen



Max. € 5,00 per uur
Max. € 170,- per maand = 34 uur per maand
Max. € 1.700,- per jaar

We hebben regels voor vrijwilligersvergoeding opgesteld volgens de belastingregels voor
vrijwilligersvergoeding. In de begroting hadden we een fors bedrag opgenomen voor vrijwilligersvergoeding,
vanuit de gedachte dat dit mensen zou stimuleren hun bijdrage te leveren aan sAmen. Dit bleek in de
praktijk niet zo te zijn. Mensen geven liever in natura (tijd en talenten) dan in financiële middelen.

Ons beloningsbeleid:
De stichting heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. Wij volgen de belastingregels voor
vrijwilligersvergoeding:

Daarbij geldt tevens dat de onkostenvergoeding niet in verhouding mag staan tot de geleverde arbeid.
Wat betreft reiskosten: vrijwilligers mogen een kilometervergoeding ontvangen voor de reiskosten die ze
voor hun vrijwilligerswerk maken, zowel met hun eigen auto als met het openbaar vervoer.

We zijn steeds op zoek naar vrijwilligers en partners. Zij moeten affiniteit
hebben met en/of kennis hebben van Ontwikkelingsgericht Onderwijs,
kindertheologie of narratieve prediking.  Via de netwerken van de
huidige vrijwilligers, het bijwonen van symposia en het bijhouden van
blogs en bladen komen we nieuwe mensen op het spoor. We leggen
contact en tasten in een gesprek af of de desbetreffende persoon mee
kan en wil doen.
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WERVEN VAN VRIJWILLIGERS EN PARTNERS

VRIJWILLIGERSVERGOEDING EN BELONINGSBELEID
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NETWERKCONTACTEN
Stichting sAmen Leren Geloven is lid van het platform voor jeugdwerkprofessionals van Missie Nederland,
Als netwerkorganisatie bieden zij een platform voor organisaties die de (lokale) kerk uitnodigen, uitdagen en
toerusten om in beweging te komen voor de missie van Jezus. 

Daarnaast werken we geregeld samen met de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN)



We hebben 111 volgers op onze facebookpagina
https://www.facebook.com/samenlerengeloven/
We plaatsten in 2020 10 keer een bericht op facebook 
Deze berichten werden gemiddeld door 50 bezoekers gelezen
Fieke Bijnagte publiceert met enige regelmaat artikelen waarin ze
verslag doet van haar onderzoek. Deze staan ook op de website.

SAMEN  LEREN  GELOVEN

COMMUNICATIE EN CONTACT

06-10278386
KvK 51478536

RSIN 850040759

Kerkstraat 10
4196AB Tricht

IBAN NL71TRIO0390533661

Voorzitter:              Fieke Bijnagte
Penningmeester:  Ida Weijgertze
Secretaris:              Alex Sytsma

Wij zijn door de belastingdienst  erkend als 
algemeen nut beogende instelling.

NAW-gegevens Bestuursleden

Nieuwsbrief sAmen!

MET HET OOG OP DE TOEKOMST
blijft onze missie onverminderd:

sAmen leren geloven is een stichting die samen gemeentezijn wil bevorderen. Ons materiaal voor de
kindernevendienst laat het niet bij een mooi Bijbelverhaal. En het doet meer dan Bijbelse thema’s toepassen
op het leven van elke dag. sAmen legt de verbinding tussen de Bijbel als Woord van God, de ervaring van
kinderen en volwassenen én de wereld om hen heen.

De focus zal ook het komende jaar liggen op visieontwikkeling met betrekking tot christelijk onderwijs en
ontwikkelingsgericht onderwijs. Meer in het bijzonder zal Fieke Bijnagte onderzoek doen naar de
overeenkomsten en verschillen tussen de grondlegger van Ontwikkelingsgericht Onderwijs L.S. Vygotskij en
de grondlegger van de gereformeerde pedagogiek H. Bavinck en hun betekenis voor het onderwijs van nu.

www.samenlerengeloven.nl info@samenlerengeloven.nl


