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1. Voorwoord 

Logos Instituut biedt christenen en andere zoekenden heldere antwoorden op vragen over de Bijbel, geloof en 

wetenschap. 2019 was een veelbewogen jaar dat snel voorbij is gegaan. De achterban van Logos Instituut is 

wederom gegroeid. We zien dit als een bemoediging dat er behoefte is aan het werk dat we doen, en dat het 

gewaardeerd wordt.  

Door verschillende omstandigheden zal 2020 een ander jaar worden dan andere jaren. Door de pandemie 

zullen veel activiteiten niet of op een andere manier doorgaan. We willen dit jaar aangrijpen om de interne 

organisatie te verbeteren zodat we onze doelstellingen effectiever kunnen behalen. Het is fantastisch dat we 

de mogelijkheid hebben om in 2020 twee nieuwe parttimers aan te nemen, die zich gaan inzetten in het 

vergroten van de reikwijdte van Logos Instituut.  

We hopen de achterban en anderen tot zegen te zijn in het werk dat we doen.  

 

Frans Gunnink 

Voorzitter Logos Instituut 
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2. Samenvatting 

 

We kijken we dankbaar terug op de vele congressen die in 2019 gehouden zijn, waar veel mensen op af zijn 

gekomen. Het waren goede dagen met interessante lezingen. Veel bezoekers zijn toegerust met nieuwe 

informatie die de grootheid van God bevestigt. Ook de vele lezingen die zijn gehouden hebben hieraan 

bijgedragen.  

Een grote mijlpaal van 2019 was de geologiereis naar Hongarije. Er is samen met de organisatie Hongarije 

Holidays heel hard gewerkt om die reis een succes te maken. Vanuit de deelnemers en de organisatie wordt 

met veel voldoening teruggekeken op de reis. We kijken uit naar oktober 2020, waarin we hopen de reis te 

kunnen herhalen.  

We mogen het blad Bijbelvast gaan uitgeven, dat voorheen door Stichting EBO werd uitgegeven. We hopen de 

achterban van Stichting EBO met onze achterban te kunnen verbinden in een blad dat zich met name richt op 

docenten, ouders en opvoeders. We willen bijbelgetrouwe opvoeding en onderwijs bevorderen.  

Verder is de organisatie aan het uitbreiden en zal daarmee ook de reikwijdte van Logos Instituut verder 

toenemen.  

Voor het financiële verslag verwijzen we u naar de jaarrekening van 2019.   

4 



 

3. Activiteiten 

3.1 Evenementen 

3.1.1 Filmavond 

Op 10 januari organiseerden wij een filmavond in het gebouw van Driestar Educatief in Gouda. Het was de 

première van de Weet-documentaire ‘Aliens ontmaskerd’.  

3.1.2 Visiedag 

Op 19 januari vond een visiedag plaats, waarbij verwante organisaties met Logos Instituut bijeenkwamen om 

de plannen en visies voor 2019 te bespreken en de samenwerking te vergroten. Er waren rond de 40 

aanwezigen, van veel verschillende organisaties.  

3.1.3 Congressen 

In 2019 heeft Logos Instituut verschillende congressen georganiseerd. Er kwamen veel mensen op af en we 

hebben vele positieve reacties gehad. We willen congressen blijven organiseren om christenen in Nederland 

en België te bemoedigen en toe te rusten met informatie, zodat ze hun geloof beter kunnen verdedigen.  

Antwerpen 

Op 2 februari organiseerden wij ons tweede Vlaams-creationistische congres in Antwerpen. Dat was een 

mooie en leerzame dag waar we met genoegen op terugkijken. Er waren zo’n 60 mensen aanwezig.  

Een vijftal sprekers is ingegaan op diverse oorsprongsvraagstukken.  

Samen met Het Zoeklicht 

Samen met Het Zoeklicht organiseerden wij op 6 april een congres met als titel ‘Verdedig je geloof’. Dit 

congres was al snel volgeboekt. Er was ruimte voor 200 bezoekers. 

Apeldoorn 

Op 11 mei organiseerden wij in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Apeldoorn-Zuid een congres over de 

vraag ‘Is de Bijbel betrouwbaar?’  

Hardinxveld-Giessendam 

Op 8 en 9 november 2019 vond het 2e Logoscongres in Hardinxveld-Giessendam plaats. Diverse sprekers 

hielden voordrachten over onderwerpen die vallen onder het grote thema ‘geloof en wetenschap’. Zowel op 

vrijdag als op zaterdag waren er ongeveer 180 mensen. We hebben in totaal 250 unieke bezoekers gehad op 

dit congres.  

3.1.4 Hongarijereis 

Logos Instituut organiseerde samen met Hongarije Holidays een geologiereis naar Hongarije. De reis vond 

tussen 29 april en 3 mei plaats en was een succes. Er gingen 15 mensen mee. Tijdens de reis zijn verschillende 

plekken bezocht met geologische formaties die van de zondvloed getuigen.  
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3.1.5 Lezingen 

In 2019 zijn er verschillende sprekers vanuit Logos Instituut bij kerken en andere samenkomsten geweest om 

een lezing te houden.  

- Op 12 februari was het 210 jaar geleden dat Charles Darwin werd geboren. Dit jaar was het ook 10 

jaar geleden dat de zogenoemde scheppingsfolder huis-aan-huis werd verspreid. We hebben hier in 

De Bilt bij stilgestaan onder de titel Wat heeft Darwin ons gebracht?  

- Op 15 februari sprak Ing. Stef Heerema (bestuurssecretaris Logos Instituut) in Hardenberg over zijn 

passie: zout en ijs. Is de zondvloed zichtbaar in de Nederlandse ondergrond? De avond werd 

georganiseerd door de GKv Hardenberg in het Morgenlicht.  

- Op 21 februari sprak dr. Jos Philippaerts (voorzitter CreaBel) in het Vlaamse Bilzen over 

Plasmakosmologie.  

- Jan van Meerten mocht tijdens de voorbereidingsexcursie in Hongarije spreken voor Cegléd-Újvárosi 

Református Templom, een Gereformeerde Kerk in Cegléd. 

- Dr. Peter Borger gaf op 8 mei een lezing in Opheusden over ‘Snelle soortvorming en verspringende 

genen’.  
- In juli waren wij aanwezig op een camping met vier lezingen, en ook in augustus waren er drie 

lezingen vanuit Logos Instituut.  

- Op 12 oktober sprak onze medewerker, Jan van Meerten, op het BGA-congres over nieuwe vondsten 

die de vroege datering van de uittocht uit Egypte bevestigen.  

- Eind november zijn we met Lucien Tuinstra (M.Ed.), van Creation Ministries International, langs 

enkele scholen voor Voortgezet Onderwijs geweest en in Bilzen, Koog aan de Zaan en op Urk. Lucien 

hield daar lezingen over het thema ‘Schepping of evolutie? Wat zegt de Bijbel en wat zegt de 

wetenschap?’ Op één school hield hij een presentatie over dinosauriërs. 

Ook heeft Logos Instituut verschillende scholen bezocht met een presentatie. Zowel middelbare scholen als de 

hoogste groepen van de basisscholen hebben veel behoefte aan antwoorden op vragen rondom schepping en 

wetenschap.  

Een reactie van een leerling na een presentatie op zijn school: "Ik dacht altijd dat creationisten 

wetenschappelijk met lege handen stonden. Uw presentatie heeft mij laten zien dat creationisten wel degelijk 

wetenschappelijke argumenten voor hun zaak hebben. Vaak kun je zaken ook met andere ogen bekijken." 

Het is belangrijk dat leerlingen weten dat er sterke argumenten zijn voor het christelijk geloof. Vaak heerst het 

beeld dat geloven niet rationeel is en er geen argumenten voor zijn. Geloof wordt zo vaak tegenover 

wetenschap gesteld. Jongeren die dan gaan studeren zouden met die gedachte hun geloof kunnen verliezen.  

3.1.6 Standwerk  

Logos Instituut heeft haar gezicht laten zien op verschillende evenementen.  

- Van 7 tot 10 juni waren wij met onze nieuwe beurswand aanwezig op Opwekking. We spraken daar 

veel mensen die met ons staan, maar ook mensen die worstelen met het vraagstuk van de schepping. 

- Op 31 augustus stonden we met een stand op Beachpraise in Oostende. 

- Op 27 en 28 september stonden wij met een stand op de Zoeklichtdagen. Ook hier hadden we mooie 

gesprekken met mensen die met ons staan, en ook met andersdenkenden.  

- Op 16 november waren wij met een boekenstand aanwezig op de Pro-Life markt van Schreeuw om 

Leven. 
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Er zijn veel vruchtbare gesprekken geweest met geïnteresseerden. Ook hebben de stands nieuwe abonnees op 

de digitale nieuwsbrief opgeleverd.  

3.1.7 Excursies 

Op 2 maart organiseerden wij, samen met dr. Peter van der Veen van Wort-und-Wissen, een excursie naar het 

Bijbelmuseum van Wuppertal. Dit is een prachtig bijbelgetrouw museum en een aanrader om eens te 

bezoeken. We hopen begin 2021 weer een excursiedag naar dit museum te plannen.  

 

3.2 Projecten 

3.2.1 De basisschool op weg naar 2020 

De overheid heeft besloten dat alle basisscholen in 2020 structureel wetenschap en techniek moeten geven. 

Voor christelijke basisscholen is dit een kans om de kinderen te laten zien dat wetenschap en techniek niet in 

strijd zijn met het christelijk geloof.  

3.2.2 Basisschoolactie 

Naast dit onderwijsproject hebben we ook een basisschoolactie lopen.  

3.2.3 GeoWeek 

Begin juni stond de GeoWeek gepland, waarbij bestuurssecretaris van Logos Instituut, Stef Heerema, lezingen 

zou houden op scholen over de zoutformaties onder Noord-Nederland. Maar na een lobby van naturalisten 

weigerde KNAG, de organisatie achter de Geoweek, de presentator een podium te geven. Op onze website en 

verscheen een persbericht over deze censuur.  

3.3 Website  

Op de website heeft Logos Instituut bijna dagelijks nieuwe artikelen gepubliceerd. Dat telde in 2019 op tot 383 

nieuwe artikelen. De artikelen worden grotendeels geschreven door theologen, wetenschappers en anderen 

die Logos Instituut een warm hart toedragen. Door veel gebruik te maken van gastschrijvers streeft Logos 

Instituut naar een zo breed mogelijke onderbouwing van onze kernwaarden.  

De meest gelezen artikelen van 2019 waren:  

1. Aarde is niet plat in de Bijbel (van Mart-Jan Paul). 

2. “Volwassen” zenuwen laten jonge embryo’s al pijn voelen (van Arina Grossu). 

3. En God zag dat het goed was (van Jan van Meerten) NIEUW in 2019. 

4. Veel aandacht in de media voor de Nashville-verklaring (van Jan van Meerten) NIEUW in 2019. 

5. De geboortedatum van Jezus (van Pieter Lalleman). 

6. Metamorfose van de vlinder (van Gordon Wilson). 

7. Laat Genesis 4 zien dat er andere mensen geschapen zijn naast Adam en Eva? (van Eric Lyons). 

8. Het vulkanische ontstaan van Hawaï (van Andrew Snelling). 

9. Top-10 meest verkochte producten in 2018 (van Logos Instituut). 

10. 21 Redenen om te geloven dat de aarde jong is (van Jeff Miller) NIEUW in 2019.  
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Ook zijn er plannen gemaakt voor het verbeteren van de website. De website moet aantrekkelijker worden 

voor mensen die nog niet goed bekend zijn met Logos Instituut of de onderwerpen waar regelmatig artikelen 

over verschijnen op de website. De plannen zullen in 2020 verder worden opgepakt.  

3.4 Webshop 

Ook de webshop is in 2019 drukbezocht.  

De dvd’s zijn duidelijk populair. Er is behoefte aan beeldmateriaal ter ondersteuning en opbouwing van 

geïnteresseerden. Van sommige mensen uit onze achterban hebben we zelfs gehoord dat ze een dvd-speler 

hebben aangeschaft om de dvd’s uit onze webshop te kunnen bekijken.  

Ook kinderboeken zijn gewild..  

3.5 Digitale Nieuwsbrief 

Logos Instituut heeft in 2019 maandelijks een digitale nieuwsbrief gestuurd naar de achterban. Het aantal 

abonnees op de digitale nieuwsbrief is gegroeid. Het is fijn om te merken dat de achterban groeit. Een 

opvallende statistiek is dat het grootste deel van de abonnees weliswaar man is maar dat een zeer groot deel 

ook vrouwen zijn: 67%, en 33% vrouw is.  

3.6 Bijbelvast  

Stichting EBO heeft in 2019 contact opgenomen met Logos Instituut met de vraag of Logos Instituut de 

stichting wil voortzetten. Er is besloten dat Logos Instituut het blad Bijbelvast gaat overnemen en uitgeven en 

dat EBO een steunstichting voor Logos Instituut wordt. Dit is een forse investering, maar de verwachting is dat 

de bijdrage aan de doelen van Logos Instituut groot zal zijn.  

De verwachting is dat dit de positie van Logos Instituut zal versterken en dat er daardoor meer mogelijkheden 

zijn om Bijbelgetrouw onderwijs mogelijk te maken.  

3.7 Cursus Schepping en Evolutie 

Dr. Mart-Jan Paul gaf in 2019 twee keer de online cursus Schepping en Evolutie. De eerste cursus startte op 1 

oktober, de tweede cursus op 3 december.  

3.8 Logosgroepen 

Logos Instituut heeft een online e-mailplatform waarin deelnemers diepgaande discussies kunnen voeren over 

verschillende onderwerpen.  

De Logosgroepen zijn een manier voor de meest betrokken achterban om op de hoogte te blijven van de 

ontwikkelingen van Logos Instituut en wetenschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de vakgroepen 

van de Logosgroepen. Levendige discussies helpen de lezers verder in hun zoektocht naar bijbelgetrouw 

onderzoek doen.  
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3.9 En God zag dat het goed was 

In september 2019 werd het boek ‘En God zag dat het goed was’ uitgebracht door William den Boer, René 

Fransen en Rik Peels. Het boek laat deskundigen aan het woord om 25 cruciale vragen over het christelijk 

geloof en evolutie te beantwoorden. Helaas zijn de meeste schrijvers overtuigd dat de evolutietheorie van 

Darwin bewezen is en de interpretatie van de Bijbel aangepast moet worden aan dat wereldbeeld. Aangezien 

het boek gepresenteerd is als een neutrale benadering van de vragen, heeft het ons zeer verbaasd dat de 

redactie van het boek nooit contact heeft opgenomen met Logos Instituut over de inhoud of totstandkoming 

van het boek.  

Op onze website hebben we uitgebreid gereageerd op het boek. Er wordt aangetoond dat er helaas veel 

drogredeneringen in staan. Het boek ‘En God zag dat het goed was’ benadrukt hoe belangrijk het is om te 

blijven vechten voor bijbelgetrouwheid! Als er vanaf de preekstoel aan de gemeenten verteld wordt dat de 

Bijbel niet klopt, is er iets heel erg mis in het Lichaam van Christus.  

4. Organisatie en medewerkers 

4.1 Bestuur 
Logos Instituut telt een zeshoofdig bestuur. Het bestuur heeft in 2019 regelmatig constructief vergaderd. Het 

bestuur komt in principe maandelijks bij elkaar op de eerste vrijdag van de maand in ons kantoor in De Bilt. Op 

31 december 2019 bestond het bestuur uit:  

- Frans Gunnink, voorzitter 

- Ing. Stef Heerema, secretaris 

- Drs. Hein Bakker, eerste penningmeester 

- Ing. Gerrit de Wit, tweede penningmeester 

- Ir. Willy Duister, algemeen bestuurslid 

- Douwe Tiemersma, algemeen bestuurslid 

4.2 Medewerkers 

Er zijn in 2019 twee nieuwe part time medewerkers aangetrokken, waardoor het aantal betaalde 

medewerkers op drie ligt.  

Logos Instituut heeft een groot deel van het jaar een stagiaire gehad die onder meer artikelen heeft 

geschreven voor de website. 

4.3 Vrijwilligers 

Er zijn veel vrijwilligers die Logos Instituut bijstaan. Zonder de vrijwilligers is ons werk niet mogelijk.  

De vrijwilligers zijn op verschillende manieren betrokken bij Logos. Behalve standwerk en flyeren worden ook 

veel artikelen van verwante organisaties als Creation Ministries International (VS) en Word und Wissen 

(Duitsland) vertaald voor onze website.  

Ook helpen vrijwilligers met het inpakken en opsturen van de bestellingen uit de webshop, het bijwerken van 

de administratie en op andere manieren meedenken met hoe Logos Instituut zich kan inzetten.   
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5. Met dank aan 

Allereerst willen we God de eer geven voor Zijn leiding binnen Logos Instituut. We proberen in volledige 

afhankelijkheid van Hem te opereren.  

Zonder onze achterban en donateurs kan Logos Instituut niet bestaan. We willen iedereen bedanken die Logos 

Instituut op wat voor manier heeft bijgestaan.  

Verder willen we onze vrijwilligers bedanken. Veel vrijwilligers zijn zeer actief betrokken bij het werk dat Logos 

Instituut doet, en zonder hen is ons werk niet mogelijk.  

We willen onze achterban bedanken die ons bijstaat in gebed of op een andere manier Logos Instituut een 

warm hart toedragen. Jullie vertrouwen in ons werk is van levensbelang voor het voortbestaan van Logos 

Instituut.   
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6. Plannen voor 2020 en volgende jaren 

In 2020 willen we Logos Instituut intern verbeteren. De trend van professionalisering zal worden doorgezet. Dit 

uit zich onder meer in een verbeterd CRM-systeem, waarin de contacten en adressen op een veilige en 

praktische manier worden bijgehouden.  

In 2020 zullen de eerste nummers van Bijbelvast in het nieuwe jasje worden uitgegeven. We hopen daarmee 

de achterban van Logos te vergroten en de betrokkenheid van de mensen in de achterban. Ook willen we 

meer mensen bereiken die vragen hebben rondom het gezag van de Bijbel. Een doel van Bijbelvast is ook een 

vermeerdering in financiële steun.  

De website zal een vernieuwing ondergaan in 2020. Hij zal een nieuw uiterlijk krijgen, en meer gericht zijn op 

mensen die onze website voor het eerst bezoeken. Er zal worden ingezet op meer overzicht, en op de 

vindbaarheid van artikelen.  
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