Activiteiten verslag 2017 en 2018
Dit jaarverslag is een gecombineerd ‘Activiteitenverslag 2017 en 2018’, omdat het min of meer een periode
van omschakeling en verdere ontwikkeling betreft. Op 8 november 2014 besloot het bestuur tot omzetting
van de naam van de uit 1988 daterende ‘Stichting Merkawah’. Die ontstond in samenhang met het
baanbrekende onderzoek dat leidde tot publicatie in The Lancet en het boek ‘Eindeloos Bewustzijn’ van Pim
van Lommel. Dat besluit werd op 11 maart 2016 uitgevoerd met de notariële omzetting tot onze huidige
‘Stichting Netwerk NDE’. De achter ons liggende periode, waar dit overzicht verslag van doet, kan in zekere
zin gekenschetst worden als een overgangsfase met de nodige bestuurswisselingen.
Om de doelstellingen (zie het document ‘Missie en doelstellingen van het bestuur’ en het ‘Beleidsplan 20172022’ op de website) te realiseren, vindt een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten plaats.
Het gaat dan om:
Missie
Het is de missie van de Stichting Netwerk nabij-de-dood-ervaring om de kennis over en de bekendheid met
bijna doodervaringen en aanverwante bewustzijnsverschijnselen (BDE) te bevorderen.
Doelen
De doelen van de Stichting zijn:
1) het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten waar BDE’ers elkaar kunnen ontmoeten en
hun ervaringen kunnen uitwisselen (ervaarderscontacten);
2) door middel van tal van activiteiten de opgebouwde kennis van BDE’s en hun implicaties uit te dragen;
3) het scheppen en verbeteren van de mogelijkheden tot begeleiding van hulpvragende BDE’ers en
mensen in hun directe omgeving;
4) het bevorderen en steunen van wetenschappelijk onderzoek naar BDE’s.
Hieronder wordt verslag gedaan van die activiteiten in de afgelopen twee jaren.
1) Landelijke en regionale bijeenkomsten waar BDE’ers elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen
kunnen uitwisselen (ervaarderscontacten)
1.1. Landelijke bijeenkomsten
• Op 25 maart 2017 het zeer geslaagde, samen met onze Belgische zusterorganisatie georganiseerde
Wetenschappelijk Symposium in Veldhoven – “De tijd van de geest / de geest van de tijd”
- Dr. Pim van Lommel over wetenschappelijke ontwikkelingen
- Guy VanderLinden met Charlotte Martial als vervangers van de neuroloog Prof. Steven Laureys van de
Coma Science Group, die wegens gezinsuitbreiding verhinderd was
- Prof. Walter van Laack, geneesheer specialist, NDE auteur en organisator van het 2-jaarlijks
symposium ‘Schnittstelle Tod’ over de relatie tussen brein en hersenen met de geest en bewustzijn
- Rudolf Smit, mede-auteur van ‘Wat een stervend brein niet kan’ en ‘The Self does not Die’;
• Op 8 juli 2017 de lezing in Bilthoven in Huize Het Oosten door de Amerikaanse Dr Alan Hugenot, die
vertelde over zijn eigen NDE, die door zijn arts niet geloofd werd en die hem in een inrichting wilde laten
opnemen en met zijn beta-achtergrond als naval engineer uitgebreid is gaan onderzoeken wat er met hem
gebeurd was. Daarover schreef hij o.a. het boek ‘New Science Consciousness Survival and the
Metaparadigm Shift to a Conscious Universe’;
• Op 25 november 2017 de Najaars Ontmoetingsdag Bilthoven – ‘De Mythe, de Dood en het Leven’ met als
sprekers:
- Rinus van Warven over De Mythe, de Dood en het Leven over het denken over Gods-, mens- en
maatschappijbeelden in de literatuur.
- Miny Potze over haar pas verschenen boek ‘In het licht van de Schaduw: zicht op onze levensreis’.
- Rudolf Smit over het nieuwe project over ‘Sterfbedvisioenen’, dat hij met Titus Rivas is gestart na hun
boeken ‘Wat een stervend brein niet kan’ en ‘The Self does not Die’.
• Op 2 juni 2018 de indrukwekkende Ontmoetingsdag in Bilthoven met als thema ‘Boodschap van Licht:
welke boodschap krijgen mensen met een NDE mee voordat ze naar hun lichaam terugkeren?’ met als
sprekers over hun zeer persoonlijke ervaringen:
- Jan van Nauta, die als kind bijna verdronk
- Monique Nouwen over een reeks van ervaringen tijdens haar leven en
- Elisabeth Versluis, onze nieuwe secretaris met bijzondere ervaringen in haar levensloop
en daarna doorpraten in een drietal groepen.
1.2 Regionale bijeenkomsten/lezingen
• In het voorjaarsnummer 2018 van ‘Terugkeer naar Levenslicht’ deed Wim Setz verslag van een kort
daarvoor gehouden lezing over ‘nabij-de-dood-ervaringen ergens in Groningen, waarbij hij net als bij
eerdere lezingen het bijzondere karakter weer ervoer, door de persoonlijke ervaringen die dat bij

toehoorders losmaakt en zeker als zij daar ook over vertellen. De ervaring dat veel dingen van
overledenen dan “op hun plaats vallen”, die zij dan eindelijk kunnen begrijpen en waarover nooit echt
gepraat kon worden.
2) Opgebouwde kennis van BDE’s en hun implicaties uitdragen
2.1 Lezingen
Verzoeken om lezingen kunnen zowel centraal bij ons binnenkomen, alsook plaatsvinden in het kader van
lokale initiatieven (zie bijv onder 1.2).
In 2018 werd een lezing verzorgd voor de medewerkers van een uitvaartverzorgingsorganisatie.
2.2 Het tijdschrift ‘Terugkeer naar levenslicht’
• Begin 2017 fuseerde ons kwartaalschrift ‘Terugkeer’ met het blad ‘Levenslicht’ van onze Vlaamse
zustervereniging LIMEN tot voorlopig “Terugkeer naar Levenslicht” in Jaargang 1 met het dubbelnummer
1/2 : voorjaar/zomer 2017.
• M.i.v. 2017 verzorgde Alfred Koster niet alleen meer de covers, maar sindsdien ook de hele opmaak, die
Rudolf Smit als hoofdredacteur voordien verzorgde.
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• Door een gecrashte computer is eind 2018 vertraging ontstaan, waardoor het winternummer niet meer
eind december kon verschijnen, maar begin 2019. Inmiddels is besloten om voor het opmaken een
nieuwe computer met bijbehorende opmaak software aan te schaffen.
2.3 Mediale uitingen
• In de zaterdagbijlage van het Algemeen Dagblad van 15-4-2017 en de aangesloten regionale kranten een
artikel ‘Zo voelt een bijna-dood-ervaring’ a.d.h.v. interviews met Rinus van Werven, Lucia Prinsen en
mevr. Hajar Bouchdak
• In het kader van de ‘Maand van de Spiritualiteit’ was de aflevering van het KRO/NRCV-programma
‘Jacobine op Zondag’ van 14 januari 2018 geheel gewijd aan de Nabij de Dood-ervaring. Jacobine van
Geel interviewde Pim van Lommel, Rinus van Warven en Lucia Prinsen (te zien via de link
https://youtu.be/xtSr6ecNclU).
3) Begeleiding van hulpvragende BDE’ers en mensen in hun directe omgeving
3.1 Regionale Contactpersonen
• Voor mensen met een nabij-de-doodervaring of hun omgeving met behoefte hierover van gedachten te
wisselen is onze Hulptelefoon beschikbaar voor nader contact met NDE-ers in de regio. Mogelijk door
toegenomen bekendheid via internet, TV en boeken is het aantal telefonische contacten teruggelopen.
• Op 29 sep 2018 werd een bijeenkomst van de Regionale Contactpersonen gehouden in Amersfoort, waar
besloten werd om dit weer vaker te doen.
3.2 Therapeutische hulpverleners
• In het kader van het actualiseren van de website zijn de externe medisch/psychische hulpverleners van
e
het overzicht op de website in de 2 helft van 2018 bevraagd in hoeverre de gegevens nog klopten. Dat
leidde tot enkele mutaties.
4) Wetenschappelijke werkgroep
• Het karakter van de Wetenschappelijke Werkgroep heeft de laatste jaren geleidelijk meer de functie
gekregen van een klankborgroep, die voor bepaalde onderwerpen geraadpleegd wordt en bijdraagt aan
theorievorming. Soms ook individueel of in samenwerking met andere leden van de groep actief
betrokken bij het verzamelen van casussen of bijhouden van wetenschappelijke onderzoeksresultaten.
5) Organisatie
5.1 Bestuursvergaderingen:
• Het bestuur kwam in 2017 5 keer bijeen (21/1, 4/3, 13/5, 2/9 en 7/10) en in 2018 driemaal (13/1, 2/6 en
27/10).
5.2 Samenwerking:

• Nadat medio 2016 besloten was om samen in het voorjaar van 2017 het gezamenlijke symposium in
Veldhoven te organiseren, werd begin 2017 in een gezamenlijke vergadering besloten om na de vaste
relatie van Limen met Duitsland vanaf het eerste 2-jaarlijkse symposium 9 in 2009 de al jarenlang
bestaande samenwerking met onze Belgische zusterorganisatie Limen//IANDS Flanders te intensiveren
tot een vaste samenwerking voor meer gezamenlijke initiatieven om ons Nederlandstalige netwerk meer
te profileren als vertegenwoordiger van de grote groep NDE-ers.
5.3 Bestuurswisselingen:
• In de periode eind 2016 – 2017 vertrokken Nicoline Boers, Suzanne Crutzen en Marcel Wiers uit het
bestuur, waarbij Rudolf Smit tijdelijk het secretariaat waarnam en Gert Kunnen het penningmeesterschap
op zich nam. In 2018 traden Elisabeth Versluis toe als secretaris, Albert Popping als coördinator voor de
Regionale Contacten en Henk vd Beukel als lid. In verband daarmee werden ook de KvK gegevens
geactualiseerd.
• Een ingrijpende gebeurtenis was het onverwachte uitvallen van Rudolf Smit door een hartinfarct. Zijn
langzame herstel proces gaat gelukkig de goede kant op.
5.4 Financiën/Ledenadministratie
De overdracht van het penningmeesterschap m.i.v. 2017 had grote gevolgen, zoals:
• Het uitvoeren van de formele overdracht mbt bevoegdheden, wat het volledig overzetten van de
bankrekeningen hinderde.
• Het aanschaffen en operationaliseren van een digitaal boekhoudsysteem annex ledenadministratie om
onze financiën beter te kunnen beheren.
• Door het pas laat aan het licht komen van wanbetalingen bij doorlopende toezending van het tijdschrift is
nu een aantal wanbetalers geschrapt en is m.i.v. 2019 een verhoging van de verplichte basiscontributie
tot € 32,50 doorgevoerd (naast blijven aandringen op een vrijwillige hogere donatie) in combinatie met het
invoeren van automatische incasso en korting van € 2,50 bij machtigen daartoe.
• Er wordt nu een zo compleet mogelijk e-mailadressen bestand in onze Ledenadministratie nagestreefd,
zodat in de toekomst met een enkele druk op de knop effectiever met onze achterban gecommuniceerd
kan worden, los van de verschijningsdata van ons tijdschrift.
• En tenslotte het eind 2018 vervangen van de gecrashte computer van onze penningmeester.
5.5 Secretariaat
• Na de vacature door het vertrek van Suzanne Crutzen is het secretariaat in 2017 tijdelijk waargenomen
door Rudolf Smit tot de komst van Elisabeth Versluis in 2018.
5.6 Interne/externe communicatie
• In de tweede helft van 2018 werden de structuur en content van de website https://www.netwerknde.nl
geactualiseerd (oa naast NDE’s ook meer aandacht voor ‘aanpalende onderwerpen’ in de bredere
context, Engelse content, en mogelijk actievere externe communicatie) in nauwe samenwerking tussen
Rudolf Smit als Hoofdredacteur van ons tijdschrift en van de content op de website, John Pool, onze
webmaster en Henk van den Beukel. Dit werd in het najaar van 2018 ernstig gehinderd door het plotseling
uitvallen van Rudolf Smit door een hartaanval.
• In het kader van het actualiseren van de website werd ook geconstateerd, dat herbezinning op het Missie
en Beleidsplan 2017-2022 wenselijk is. Dat wordt in 2019 opgepakt tezamen met een tijdige planning voor
de toekomst.
• Daarbij wordt ondermeer ook bezien in hoeverre een actievere doelgroepen benadering mogelijk is.

