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HELDERE ANTWOORDEN OP GROTE VRAGEN OVER 
BIJBEL, GELOOF EN WETENSCHAP



+ 2 medewerkers 

Geannuleerd vanwege coronamaatregelen:
- Geologiereis naar Hongarije
- Congressen en excursies
- Een deel van de lezingen

Verder: 
- 11 lezingen

- Onlinecursus over ‘schepping en evolutie’- Recensies van kindermateriaalen lesmateriaal- Nieuwe website voorbereid
 
 

'Bijbelvast' gelanceerd

Nieuw op Instagram met
 

 volgers en              berichten

Eerste livestream op 
Youtube en Facebook; 

              views op Youtube

Activiteiten 2020 in het kort

 

(totaal naar 1.8fte)

650

40677

nummers verzonden naar zo’n                          adressen. 

Thema's:´De Bijbel is betrouwbaar’ & ‘God heeft alles goed gemaakt’

2 9700

Producten verkocht 
in onze webshop

2328

Websitebezoeken

2300 
451

246.990 

Nieuwe artikelen

Totaal aantal artikelen

webshopverkoop+ 51.0%
+ 10.2% websitebezoeken

Boekenpakketten
naar scholen verstuurd

 

Onderwijsproject
 

Gastlessen op scholen5

246



Bijbelvast
In 2020 werd Bijbelvast gelanceerd. Een opbouwend blad voor onze achterban,
waarbij ingezet wordt op toegankelijkheid en toepasbaarheid. Het blad bevat ook 2
prachtige kinderpagina’s voor het gezin. Maar liefst minstens 9700 adressen
ontvingen de eerste 2 nummers over ‘De Bijbel is betrouwbaar’ en ‘God heeft alles
goed gemaakt’ (over schepping en evolutie). Een hoogtepunt van het jaar! Aan de
reacties merkten we dat veel lezers blij waren met dit nieuwe blad. Onze achterban
waardeerde vooral de toegankelijkheid en praktische insteek. Tot onze verrassing
kregen we 12.000 extra exemplaren van nummer 1 met een minimale druk-
beschadiging! Daarvan is een groot deel uitgedeeld in het netwerk van onze
achterban. Op deze manier zijn nieuwe mensen bij stichting Logos Instituut
betrokken geraakt. 

"Helaas zijn publicaties van gelovige deskundigen over de evolutietheorie nogal
technisch, zodat het ons gewone christenen boven de pet gaat. Het goede nieuws is
dat het Logos Instituut sinds enige tijd een vierjaarlijks gratis tijdschrift verspreidt,
waarin artikelen staan die wel door iedereen kunnen worden begrepen. Het kan ons
helpen meer zicht te krijgen op wat de Bijbel leert over de schepping, en wat we – als
Timotheüs – in eventuele gesprekken als weerwoord kunnen gebruiken.” 

Website
Gelukkig wisten veel mensen ons online te vinden. We konden immers geen fysieke
bijeenkomsten meer beleggen. In 2020 hadden we maar liefst bijna 250.000
websitebezoeken. Op onze website zijn op dit moment al 2300 artikelen gepubliceerd,
waarvan er 451 zijn geplaatst in 2020. Daarnaast is er achter de schermen hard
gewerkt aan een vernieuwde website, die D.V. in 2021 gelanceerd zal worden. Deze
nieuwe website krijgt o.a. een lagere instap en is overzichtelijker. 

De artikelen van Logos Instituut vind ik geweldig. Ook dat ik daardoor op de hoogte
ben van nieuwe interessante boeken en andere goede sites is een pre. Ik lees nu

bijvoorbeeld Oorspronkelijk van Mart Jan Paul. Geweldig boek! Ga zo door en Gods
zegen.”



Social Media
In 2020 werd Logos Instituut actief op Instagram, met inmiddels 677 volgers en 40
unieke berichten. Het Instagramaccount focust op eenvoudige, korte teksten die
ingekleed zijn in visueel aantrekkelijke berichten. Zo worden ook (jonge) mensen
bereikt die geen grote stukken tekst lezen of bepaalde artikelen te moeilijk vinden.
Ook het platform op Facebook is toegenomen, het account had dit jaar 3078 volgers
(gemiddeld 200 meer dan in 2019). 

Livestream
In 2020 had Logos Instituut haar eerste livestream via Youtube en Facebook. Kijkers
konden o.a. live vragen stellen, en daar werd gretig gebruik van gemaakt. De
livestream heeft op Youtube inmiddels 650 views. Vanaf 2021 willen we onze
aanwezigheid op Youtube gaan vergroten. Zeker in deze coronatijd merken we dat
Social Media als Youtube goede middelen zijn om onze doelgroep en achterban te
bereiken. 

Congressen
Ons jaarlijkse grote congres is altijd een hoogtepunt van het jaar. Helaas kon dit
congres niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Het congres is verplaatst
naar 26 en 27 februari 2021 en zal dan online plaatsvinden. 

Webshop
In 2020 konden we weer veel nieuwe opbouwende boeken, films en producten
toevoegen aan de webshop. Onze webshop wordt ook steeds beter gevonden. Er zijn
2328 producten gekocht in de webshop in 2020. Ook op deze manier worden de
ontvangers toegerust.

Sceptici en verwarring
We merken dat er tussen de sceptici oprecht worstelende mensen zitten die met
sommige vragen geen raad weten of met vragen zitten waar geen goed antwoord op
te geven is. Om die mensen hulp te bieden hebben wij dit jaar de rubriek
‘Antwoorden voor sceptici, critici en waarheidszoekers‘ opgestart. We merkten dat
deze rubriek gewaardeerd wordt. Dit jaar zijn er weer een aantal theïstisch
evolutionistische boeken uitgekomen, waaronder het bekende boek ´OER´.
Verschillende recensies werden geschreven  en vragen van lezers die door dit boek in
verwarring zijn gebracht, werden beantwoord. 



Lezingen en gastlessen
In de zomer hebben we vijf keer een bijeenkomst gehouden op het vakantiepark ´De
Betteld´. We zijn dankbaar dat dit met de bijpassende maatregelen door kon gaan.
De meeste overige lezingen zijn niet doorgegaan. 5 lezingen konden wel doorgaan,
evenals 5 gastlessen op basis- en middelbare scholen. Op deze manier hebben we
zoekers, studenten, wetenschappers, ouders, voorgangers, tieners en kinderen mogen
toerusten. 

"Ik vind dat jullie ontzettend goed werk doen, om een wetenschappelijk tegenbeeld
te zijn in deze wereld!"

Basisschool op weg naar 2021
In 2020 heeft Logos Instituut mee mogen denken bij het schrijven van
onderwijsmateriaal en leesboeken voor kinderen. Op deze manier hebben wij
bijgedragen aan het creationistische geluid in het onderwijs en leesmateriaal. Verder
is er geïnventariseerd wat voor Bijbels verantwoord onderwijsmateriaal over de hete
hangijzers (zoals de historische betrouwbaarheid van de Bijbel) er beschikbaar is. 

Dit jaar hebben we maar liefst 246 boekenpakketten kunnen versturen naar scholen.
Zo’n pakket bevat de boeken ‘Wat weten we van dinosaurussen?’ en ‘Wat weten we
van astronomie?’. Op deze manier willen we basisscholen bewust maken van de
kracht van het scheppingsparadigma voor het onderwijs. In 2020 zijn er weer
regelmatig recensies geschreven over kinderboeken en dvd’s, inmiddels zijn dit er
zo’n 80. Daarnaast zijn er nog besprekingen over speelgoed dinosaurus(materiaal)
toegevoegd. Er zijn namelijk enkele pakketten die niets zeggen over vermeende
miljoenen jaren of andere naturalistische theorievorming. Op die manier kunnen
ouders hun kinderen met deze dino’s laten spelen en ontstaat de mogelijkheid om te
spreken over Gods schepping van de dino’s en hoe dino’s ook echt samen met
mensen hebben geleefd. 

Besloten vakgroep bijeenkomsten
In 2020 werden er twee besloten studiedagen georganiseerd, één voor de
biologiegroep en één geologiegroep. Met een aantal biologen en geïnteresseerden is
een mooie gezamenlijke actie voort gekomen om iets te gaan publiceren vanuit de
creationaire biologie. Dit project zal de komende jaren verder ontwikkeld worden. 



Frans Gunnink, voorzitter 
Drs. Hein Bakker, eerste penningmeester
Ing. Gerrit de Wit, tweede penningmeester
Ir. Willy Duister, algemeen bestuurslid
Douwe Tiemersma, algemeen bestuurslid
Ton Verdam, algemeen bestuurslid

Logos Instituut in Vlaanderen
In Vlaanderen is Logos Instituut actief onder de werkgroep ´Logos Vlaanderen´. In
2020 heeft zij de krachten gebundeld en een serie van lezingen opgezet. Deze gaan
D.V. plaatsvinden in het voorjaar van 2021, via livestreams. 

Bijbelvast Stichting Steun Logos Instituut
De voormalige stichting 'Steun Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs' richtte zich op
bijbelgetrouw onderwijs. Zij heeft ons benaderd en in overleg zijn we ertoe gekomen
om samen verder te gaan en zo bijbelgetrouw onderwijs en opvoeding mogelijk te
maken. In 2020 is stichting EBO omgezet in een steunstichting van Logos Instituut en
heet het nu 'Bijbelvast Steun Stichting Logos Instituut'. Hun blad 'Bijbelvast' is door
ons voortgezet met een vernieuwde inhoud en uitstraling. 

 "Ik ben blij dat Bijbelvast op deze manier voortgezet kan worden en dat we samen
kunnen bijdragen aan Bijbelgetrouw onderwijs." (Ton Verdam, initiatiefnemer

stichting EBO en nieuw bestuurslid st. Logos Instituut)

Medewerkers
In het voorjaar zijn er twee nieuwe parttime medewerkers aangenomen, een
toename van 0.8fte. Het totaal aantal betaald medewerkers is nu 3 met een totaal van
1.8fte. 

Interne organisatie
In 2020 hebben we veel geïnvesteerd aan de opbouw van de interne organisatie van
Logos Instituut. O.a. teambuilding met de twee nieuwe medewerkers, een
vernieuwde missie- & visiestatement, strategisch plan en professionalisering. Een
nieuw CRM-systeem (voor het bijhouden van contacten en adressen op een veilige en
praktische manier) en mailsysteem werden in gebruik genomen. Allemaal stappen
die ons helpen om effectiever aan onze missie te werken.

Bestuur
Op 31 december 2020 bestond het bestuur uit:

"Logos Instituut ervaar ik als een frisse, wakkere, organisatie."
 


