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Het jaar 2020 werd met goede moed begonnen. Plannen werden uitgerold om de 
winkelruimte te verbouwen tot museumshop en aansluitend de gehele benedenverdieping te 
renoveren. 
Door het vrijkomen van de winkelruimte en een deel van de kelder / souterrain kon ook dit 
gedeelte in gebruik genomen worden door het museum. 
 
In februari werd gestart met de werkzaamheden. Door de lockdown konden de 
werkzaamheden ‘gemakkelijker’ worden uitgevoerd aangezien er geen bezoekers en 
medewerkers in het pand waren. 
De voormalige werkruimte van de horlogerie in het souterrain werd omgebouwd tot archief 
en gespreksruimte. 
Doordat de verkoop van boeken en DVD’s verplaatst kon worden van de eetkamer naar de 
museumshop, kon de eetkamer in zijn oorspronkelijke staat worden teruggebracht. 
De aansluitende keuken en ruimte voor medewerkers werd ook gemoderniseerd tot een 
geriefelijke pauze ruimte voor medewerkers (gidsen). 
De museumshop kreeg een frisse look. Kastenwand werd geplaats voor de verkoop van 
artikelen en op de balie werd een kassasysteem geplaatst. 
Waar vroeger vader Casper ten Boom zijn werkplaats had werden instrumenten van de 
horlogemaker in vitrine geplaatst. 
 
Het geheel van werkzaamheden werd in juni 2020 afgerond en mocht ook het Corrie ten 
Boomhuis weer open voor bezoekers. 
De openstelling was van korte duur. Door de tweede lockdown moest het huis weer sluiten. 
De werkzaamheden welke uitgevoerd waren en het grootste deel van de reserves had 
opgeslokt, waren gedaan in de overtuiging dat na de lockdown het bezoekersaantal op de 
oude voet verder kon gaan en daardoor ook een gestage stroom van inkomsten. 
Door de beperkende maatregelen moest het aantal bezoekers in een rondleiding beperkt 
blijven. Ook het aantal rondleidingen op een dag werd teruggebracht van 8 naar 6. 
Deze situatie had wel tot gevolg dat er een grotere interactie ontstond tussen de gids en 
bezoekers. Er was meer ruimte voor gesprek en men kon rustiger rondkijken en artikelen 
kopen in de museumshop. 
De gemiddelde gift in de blessingbox steeg met 25% per persoon. Ook de verkoop steeg 
licht per persoon. 
 
Een aantal medewerkers (gidsen) konden hun werkzaamheden niet hervatten vanwege 
besmettingsgevaar met covid-19 voor henzelf of personen in het gezin. 
Enige keren moest het Corrie ten Boomhuis daardoor gesloten blijven. 
De lockdown welke eind 2020 weer werd ingesteld duurde tot diep in 2021. 
 
Gezien de financiële situatie werd in mei 2021 een fondswerfactie gehouden. Alle 
beschikbare adressen welke in het verleden verzameld zijn werden aangeschreven. Ook 
doormiddel van E – nieuwsbrieven werden mensen gevraagd het Corrie ten Boomhuis te 
ondersteunen. 



Bij een gift van € 50,- ontving men de nieuwe heruitgave ‘Vader ten Boom, man van God’. 
Er kwam een enorme stroom van giften en hartverwarmende bemoedigingen op gang, 
waardoor de stichting aan al haar verplichting ruimschoots kon voldoen. 
Ook de derde lockdown welke eind 2021 werd ingesteld kon hierdoor goed overleefd 
worden. 
In 2019 en de jaren daarvoor ontving het Corrie ten Boomhuis 30.000 bezoekers per jaar. 
In 2020 konden slechts 7.000 bezoekers toegelaten worden en in 2021 5.000 bezoekers. 
In 2021 werd gestart met het publiceren van korte YouTube filmpjes welke zeer snel 
wereldwijd bekeken werden. 
Diverse leesplannen werden gemaakt welke via YouVersion. 
Honderdduizenden gebruikers van deze bijbel-app konden een leesplan voor 7 dagen volgen 
op hun mobiel.  
In mei 2021 hebben Scouting Nederland en Bevrijdingspop Haarlem opnames gemaakt in 
het Corrie ten Boomhuis voor hun jeugdige achterban. 
Hoewel het Corrie ten Boomhuis fysiek bijna niet bezocht kon worden, werd het geestelijke 
gedachtegoed van de familie Ten Boom (en Corrie in het bijzonder) op wonderlijke wijze bij 
honderdduizenden mensen gebracht. 
De stichting was enorm blij met deze mogelijkheden en kon haar doelstelling optimaal 
bereiken. 
Halverwege het jaar werd ook een concert uitgezonden vanuit het Corrie ten Boomhuis, wat 
via de sociale media goed werd beluisterd. 
 
Het jaar 2021 werd afgesloten met de vraag: “hoelang moeten we nog dicht blijven”. 
Maar bovenal wordt teruggekeken op een periode waarin God ons zeer sterk heeft 
bemoedigd en gezegend. 
Hieruit heeft het stichtingsbestuur duidelijk de boodschap begrepen: “GA DOOR!” 
 
Namens het stichtingsbestuur. 
Frits Nieuwstraten 
 
 


