
Jaarverslagen 2019 en 2020 Netwerk Nabij-de-Dood-Ervaringen 

Het jaar 2019 verliep zoals wij gewend waren: 

Het bestuur bestond uit drs Rinus van Warven (voorzitter), Elisabeth Versluis (secretaris), Gert 

Kunnen (penningmeester), Henk van den Beukel (bestuurslid) en Rudolf Smit (bestuurslid en 

hoofdredacteur van het stichtingsperiodiek Terugkeer naar Levenslicht). 

Bestuursvergaderingen hadden plaats op 23 maart, 27 juli en 7 december, afwisselend in Huize Het 

Oosten te Bilthoven en een stationsrestaurant te Utrecht.  

In de loop van het jaar liet Elisabeth weten haar functie op te geven vanwege haar drukke 

werkzaamheden als wijkzuster in Rotterdam. Haar functie werd overgenomen door Rudolf Smit. 

Er waren twee ontmoetingsdagen op 1 juli en 2 november, beide in Huize Het Oosten te Bilthoven, 

de eerste met een bezoekersaantal van circa 60 donateurs en belangstellenden. De tweede met een 

bezoekersaantal van ca 100. Op 1 juli spraken Peter Kapenga (over paradigmaverschuivingen en 

NDE), Bob Coppes (het nieuwe paradigma voor het menszijn) en Raymond Saerens (over de 

veranderende natuurkunde ivm NDE). Op 2 november had Rinus van Warven een interview met Pim 

van Lommel (over de bewustzijnsdrempel die na een NDE permanent verandert) en sprak 

huisartsopleider Arie Bos over “Baas in eigen brein?”. 

Ons tijdschrift Terugkeer naar Levenslicht ziet er als steeds heel fraai uit dankzij het schitterende 

opmaakwerk dat geheel om niet wordt verzorgd door onze donateur Edward Koster. Het is in 2019 

vier keer uitgekomen. Het bevat zowel persoonlijke getinte artikelen zoals NDE-verslagen van 

donateurs en externen, als wetenschappelijk getinte artikelen. Er wordt getracht een goede balans te 

bewaren tussen deze twee categorieën. 

2020 was een jaar waarin wegens “Covid-19” weinig gebeurde.  

We hadden maar één fysieke bestuursvergadering t.w. op 8 februari. Die was wel belangrijk, want 

daarin werd gewezen op het forse spaarbedrag dat we op de bank hadden staan. Met dat bedrag 

werd tot dan toe niets gedaan. Daarom werd geopperd dat bedrag te besteden aan een grote 

boekuitgave in casu een “bloemlezing” van NDE-verhalen en ondersteunende wetenschappelijke 

artikelen. Dat idee werd enthousiast ontvangen en is inmiddels bewaarheid geworden in de uitgave 

“Het geheim van Elysion, 45 jaar studie naar Nabij-de-Dood-Ervaringen, over bewustzijn in liefde 

zonder waarheen”. Het is een groot boek: 17 x 25 cm, dikte: 430 pagina’s. Aantal auteurs meer dan 

veertig. Het is bekostigd door ons en uitgegeven door uitgeverij Van Warven, en was in november 

2020 reeds toe aan een tweede druk. Tot dan toe ontving het een uitstekende pers. 

Verder konden als gevolg van de Coronacrisis geen ontmoetingsdagen plaats vinden.  

Ondertussen is wel gezocht naar nieuwe bestuursleden. Eind oktober had een “zoom”-vergadering 

plaats met het bestuur en vier mensen die in beginsel bereid zijn een bestuursfunctie aan te nemen. 

Ons tijdschrift Terug naar Levenslicht kwam driemaal uit; het derde exemplaar zijnde een dubbele 

uitgave: herfst/winter 2020.  

Rudolf H. Smit, secretaris NetwerkNDE 


