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INLEIDING

In dit jaarversiag van de Stichting Voice of Hope, wordt u genformeerd over de voortgang van
het werk van de stichting in de verschillende gebieden in het jaar 201$.
De werkzaamheden hebben we mogen verrichten in afhankelijkheid van Gods onmisbare zegen
en leiding. De Heere heeft ook in het jaar 201$ willen zorgen voor de financiIe middelen die
nodig waren voor de voortgang van de projecten. Daarnaast heeft Hij, door middei van diverse
schenkingen van andere stichtingen en deputaatschappen, aok willen zorgen voor het
benodigde materiaai, zaals o.a. Bijbeis en Bijbeise iectuur en evangelisatie kalenders in
verschiliende talen.

Het is God die ons de krachten gegeven heeft, dat het dan alles mag dienen tot de uitbreiding
van Zijn Koninkrijk, waar Hijzelf voor zorgen zal:

1k zal zeggen tot het noorden: Geef
en tot het zuiden: Houd niet terug;

breng Mijn zonen van verre,
en Mijn doch ters van het einde der aarde.

Jesaja 43:6.

in dit jaarversiag wordt een inhoudelijke verantwoording gegeven van de activiteiten die in het
jaar 2018 hebben piaatsgevonden. in dit jaar hebben we ans gericht op het uitvoeren van een
aantal doeien in de verschiilende projecten:

- Evangelisatiewerk ander de bootvluchteiingen op Siciliö
- Bijbeitransporten naar Kazachstan
- Bijbeitransport naar Siberie
- Financile ondersteuning vaar het uitgeven van Reformatorische iectuur in Duitsiand.

Het project op het italiaanse eiland Siciii werd meerdere keren bezocht door het bestuur en
we waren in de gelegenheid am tijdens presentaties op gemeente- en verenigingsavonden en
tijdens onze zendingsmorgen over ans werk te verteilen.

Samen met de jaarrekening 201$ vormt dit de verantwoording.

ORGAN ISATI E

Bestuur
Het bestuurssamensteliing van Stichting Vaice of Hope was op 31 december 2018 als voigt:
De heer N. (Niko) Derksen — voorzitter
Mevrouw L. (Lydia) Roukens-Verhoeven — secretaris en penningmeester
De heer W. (Walter) Penner — algemeen bestuurslid
Alle bestuursleden zijn benoemd voor een onbepaaide tijd.
in hetjaar 2018 heeft ergeen wijziging plaatsgevonden in de bestuurssamensteiiing.
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VrijwiIIigers
Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal vrijwilligsters en vrijwilligers in het uitvoeren van
diverse activiteiten.

Bezoldiging en vergoedingsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, reiskosten die gemaakt worden in het kader van
het bezoeken van de projecten of andere activiteiten voor de stichting, kunnen gedeclareerd
worden.

VOORLICHTING EN WERVING

Zendingsmorgen
Op 3 november 2018 heeft de stichting een Zendingsmorgen belegd in de zaal van de John
Bunyan Stichting in Kootwijkerbroek. Deze morgen werd bezocht door ongeveer 100
bezoekers. We mogen terugzien op een goede bijeenkomst waarin o.a. Evangelist Daniel,
werkzaam op Sicilie, verteld heeft over zijn werk.
Van deze bijeenkomst werd verslag gedaan in het Reformatorisch Dagblad:
https://www.rd .nl/kerk-religie/bijbels-mogen-na-twee-weken-wachten-kazachstan-in
1. 1525090

Magazine
Bij Stichting Voice of Hope is in het jaar 2018 viermaal een magazine verschenen met daarin
informatie over de voortgang van de projecten. Deze magazines zijn verstuurd naar alle
adressen die zich hiervoor ingeschreven hebben en uitgedeeld tijdens presentaties die
gehouden zijn tijdens gemeente- en verenigingsavonden.
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Presentaties
Op uitnodiging zijn tijdens gemeente- en
verenigingsavonden, verspreidt over het hele
land, presentaties verzorgt waarbij in het
middelpunt stand wat we ander de zegen des
Heeren magen doen op de verschillende
werkterreinen. Over het jaar 2018 konden we in
totaal 52 presentaties verzorgen.
Tijdens deze presentatieavonden was er een
uitgebreide informatie- en verkoopstand aanwezig
en werden er boeken, cd‘s, kaarten, stroopwafels en snoep verkocht ten bate van de stichting.

Website
De stichting houdt een website in stand die onderhouden wordt door een vrijwilliger. Op de
site wordt informatie verstrekt over de verschillende projecten en kan er via de site een
presentatie/voorlichting aangevraagd worden.
Ook zijn er via de website verschillende vertel-cd‘s te koop.

ANBI
De stichting heeft van de Nederlandse Belastingdienst de ANBI-status ontvangen zodat giften
aan de stichting aftrekbaar zijn voor de belasting.

PROJECTEN

5icili
Verspreid over het hele jaar zijn er projectbezoeken gebracht aan Sicilie. Tijdens deze bezoeken
zijn er samen met evangelist DaniI vele vluchtelingenkampen bezocht am Gods Woord uit te
delen en hieruit onderwijs te geven. In juni was er een speciaal programma opgesteld waarin
een vaarganger uit Engeland in meerdere kampen onderwijs heeft gegeven en op zondag twee
bijeenkomsten heeft geleid. Tijdens al deze essen en bijeenkomsten standen de thema‘s
“Putting the Gospel right“ en “The best message of all time“ centraal. Op een Bijbelse en
evenwichtige manier macht wet en evangelie verkondigd worden.
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In oktober zijn de door de Gereformeerde Bijbelstichting geschonken Bijbels (2.750 Engelstalig)
door twee vrijwilligers naar Sicilie gebracht. Eerder in het jaar was er een schenking 4.000
Engelstalige Bijbels door de Trinitarian Bible Society uit Londen aangekomen. Daarnaast zijn er
door verschillende andere sponsoren aok Bijbels en Bijbelse Iectuur beschikbaar gesteld.
Hiervoor zijn we alle donateurs zeer dankbaar.

In de laatste maanden van het jaar zijn er 5.000 stuks evangelisatie kalenders voor 2019
uitgedeeld in de Engelse-, Franse- en ltaliaanse taal. Deze kalenders zijn door sponsering van
stichtingen en bedrijven beschikbaar gesteld.
Ook is er veel kleding, meel, rijst, olie en hygine producten uitgedeeld ander de vluchtelingen.

Kazachstan
In 2018 hebben we de mogelijkheid gehad am vier transporten te organiseren naar Kazachstan
met meer dan 3.000 evangelisatie kalenders en in totaal 20.000 stuks Russischtalige Bijbels. Al
deze kalenders en Bijbels zijn gesponsord door de Trinitarian Bible Society en de
Gereformeerde Bijbelstichting.

Al deze transporten zijn goed aangekomen en al
de kalenders zijn uitgedeeld. Ook een heel groot
deel van de Bijbels zijn verspreid en dit zal ook in
2019 doorgaan. De Bijbels worden uitgedeeld via
een netwerk van kerken die met een groep
vrijwilligers dit werk doen. Verblijdend was het
bericht van een contactpersoon dat de Bijbels
hartelijk ontvangen worden. Enkele
bestuursleden hopen in het jaar 2019 dit project
te bezoeken.
De Heere heeft een geopende deur gegeven om
deze Bijbels in het land te brengen.

Bijbelsonderwijs op het terrein bij een opvanqkamp en een bijeenkomst in het inloophuis in Palermo.

Het Btjbeltransport is aangekomen.
Donkbaar worden de Bijbels uitgeladen!
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Siberi
In het voorjaar van 2018 is er via de stichting een
Bijbeltransport georganiseerd naar Midden-Siberi, dit naar
aanleiding van een dringende vraag of we Russischtalige
Bijbels beschikbaar zouden kunnen stellen voor
evangelisatiedoeleinden.
In samenwerking met de Trinitarian Bible Society uit Londen
hebben we aan deze vraag kunnen voldoen. Het transport is
goed aangekomen en via de plaatselijke kerkelijke gemeente
worden de Bijbels uitgedeeld. Dit gebeurt via persoonlijke
gesprekken op straat of aan huis, maar er is in de stad ook een
expositie geweest waarvoor iedereen uitgenodigd was,
waaronder ook de plaatselijke scholen.
Tijdens deze expositie is verteld over het ontstaan van de Bijbel, de vertaling ervan naar het
Russisch maar ook in de vele andere talen, de verspreiding van Gods Woord en er is aandacht
besteed hoe de Bijbel in het diepst geheim gedrukt en verspreid werd in de tijd dat dit strikt
verboden was in Rusland.
Het thema van de expositie was: “Waarom heeft GodZijn Woord gegeven aan de mensen?“
ledere bezoeker die interesse had in een eigen Bijbel, heeft er een ontvangen.

Straat evangelisatle in Sibene.

Ultleg over het ontstaan van de BijbeI en de verspreiding were!dwijd, tijdens de expositie.
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Reformatorische lectuur voor Duitsland
In het jaar 201$ is er ook gewerkt aan meerdere Duitstalige uitgaven, veelal vertaald vanuit het
Engels. Verschenen is o.a.:

- Gottes Weisheitfür kleine Männer, um & Elizabeth George

Ook zijn er verschenen vier delen uit de serie “Vertellingen bij de Bijbel“ van Us. C.J. Meeuse:
- Die Ersten Menschen, von der Schöpfung bis zum Turmbau zu Babel
- Wer bekommt den Segen, die Geschichte von lsaak und Jakob
- Ein Kind ist uns geboren, die Geburt des Herrn Jesus
- Das schönste Königreich, Gleichnisse des Herrn Jesus

Uit de kinderbijbel „Die Biblische Geschichten — Erzählt & Erklärt“ van Uhr. B.J. van Wijk,
zijn van verschillende hoofdstukken Iuister-cU‘s opgenomen. Dit wordt in totaal een rij van 10
verschillende cU‘s.
In 201$ zijn verschenen: —

‘( LIIWÄII

- Der Anfang, von der Schöpfung bis zum
Turmbauzu Babel - -.

--.

- Die Erzväter, von Abraham bis Joseph
- Das erwählte Volk, die Wüstenwanderung

In 2018 is er ook begin gemaakt aan het vertalen en uitgeven van een boekenserie met Iuister
cU‘s over “geloofsvoorbeelden“. Van Ueze serie zijn Ue eerste 3 verschenen:

- Der Fürst der Prediger — Charles Spurgeon, Christian Timothy George
- Das Feuer der Reformation — Martin Luther, Catherine MacKenzie
- Retterin bei Nacht — Amy Carmichael, Kay Walsh

1
(
r ‘

Voor Ue komende jaren is het voornemen nog meerdere titels in deze serie uit te geven zoals
over het leven van Hudson Taylor, Robert Murray McCheyne en anderen.
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Tot siot
Het bestuur van Stichting Voice of Hope is iedereen die zijn of haar bijdrage geleverd heeft aan
het werk van de stichting, in welke vorm dan ook, hier erkentelijk voor en zeggen u, na de
Heere, hartelijk dank.

In de periode die voor ons ligt willen we de bestaande projecten verder voortzetten en
uitbouwen. Dit in de wetenschap geheel afhankelijk te zijn van de leiding en zegen van Boven.

Mei 2019,

Namens het bestuur van Stichting Voice of Hope,

N. Derksen L.A. Roukens-Verhoeven
Voorzitter Secretaris
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