
Jaarverslag van de Stichting Netwerk Nabij-de-dood-ervaring (activiteiten 2016) 

Om de doelstellingen (zie het document missie en doelstellingen van het bestuur) te bereiken, vindt 

een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten plaats.  

Het gaat dan om: 

 landelijke bijeenkomsten die tweemaal per jaar worden georganiseerd,  

 de uitgifte van het kwartaalblad Terugkeer,  

 het houden van lezingen en het geven van interviews, 

 het geven van advies in de breedste zin van het woord, 

 ondersteuning/stimulering van wetenschappelijk onderzoek. 

Nadat in 2015 alle activiteiten die te maken hadden met de naamswijziging (van “Stichting Merkawah” 

naar “Stichting Netwerk Nabij-de-dood-ervaring”) en daarmee ook de wijziging van de huisstijl waren 

afgerond, kon weer meer aandacht aan inhoudelijke zaken worden besteed.  

De Ontmoetingsdagen vonden dit jaar weer plaats in Huize het Oosten.  

De voorjaarsbijeenkomst op 28 mei 2016 – onder leiding van de dagvoorzitter Rinus van Warven – 

had als thema “BDE in relatie met de omgeving”. Rudolf Smit (hoofdredacteur Terugkeer) sprak over 

de vraag op welke manier de buitenwereld, meer specifiek de wetenschap, tegen de BDE aankijkt. 

Tetty Pols sprak samen met haar echtgenoot over haar eigen ervaringen, waarbij haar echtgenoot 

aangaf welke impact een en ander op hem heeft gehad. In de middag was er weer ruimschoots 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten.  

De najaarsbijeenkomst op 26 november 2016 – onder leiding van de dagvoorzitter Rudolf Smit –  

stond in het teken van het innerlijk weten. Onze voorzitter Rinus van Warven Rinus stond stil bij de 

vraag wat de westerse gnosis te maken heeft met de belevingswereld van mensen die een nabij de 

dood ervaring hebben gehad. Daarna sprak Robert Swami Persaud over de Vedische traditie en de 

antwoorden die daarin worden gegeven. Na de lunch was er volop gelegenheid voor het stellen van 

vragen en voor het uitwisselen van ervaringen.  

Het waren weer twee hele geslaagde dagen met boeiende sprekers, een positieve sfeer en een prima 

opkomst.  

Het tijdschrift Terugkeer is vier keer verschenen. 

De wetenschappelijke commissie heeft ook dit jaar haar werkzaamheden voortgezet en net als 

voorgaande jaren zijn er diverse lezingen gehouden in het land en interviews gegeven, en zijn 

scholieren/studenten geholpen bij het maken van scripties of andersoortige projecten.  

De lokale contactpersonen verrichten een belangrijk deel van de werkzaamheden. Zij zijn ook dit jaar 

weer een keer bij elkaar geweest om ervaringen te delen en om te zien op welke manier mensen met 

hulpvragen zo goed mogelijk kunnen worden bijgestaan.  



In de zomer van 2016 is er een vergadering geweest met de collega’s van onze Belgische 

zusterorganisatie Limen. Alle eerdere informele contacten, maar ook de proactieve sfeer tijdens de 

bijeenkomst, hebben erin geresulteerd dat is besloten om gezamenlijk een Symposium te organiseren 

met sprekers uit België en Nederland. Inmiddels is bekend dat dit Symposium in maart 2017 in de 

buurt van Eindhoven wordt gehouden en dat ook een Duitse deskundige zal spreken.  

Halverwege 2016 zijn er wat veranderingen doorgevoerd in het bestuur. Martine Nugteren heeft haar 

werkzaamheden als secretaris beëindigd en Nicoline Boers is haar opgevolgd. Marcel Wiers heeft 

aangegeven zijn taak als penningmeester te willen beëindigen maar wel als algemeen bestuurslid aan te 

willen blijven om zich zo meer met de inhoud en de invulling van de toekomstplannen bezig te kunnen 

houden. Gert Kunnen, die daarvoor algemeen bestuurslid was, is gevraagd om penningmeester te 

worden en hij heeft dat verzoek geaccepteerd. Naast de logistieke werkzaamheden die hij al voor zijn 

rekening nam, verricht hij nu ook de taken behorend bij het penningmeesterschap. Tot slot is het 

bestuur versterkt met de komst van Suzanne Krutzen-Winkens als algemeen bestuurslid.  

 

 


