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INLEIDING 
In dit jaarverslag van Stichting Voice of Hope wordt u geïnformeerd over de voortgang van 
het werk van de stichting op de verschillende terreinen in het jaar 2021. 

We mochten ons werk verrichten in afhankelijkheid van Gods onmisbare zegen en leiding. 
Ook in het jaar 2021 heeft de Heere willen zorgen voor de financiële middelen die nodig 
waren voor de voortgang van de projecten. Bovendien heeft Hij door schenkingen van 
andere stichtingen ook willen zorgen voor het benodigde materiaal zoals christelijke ge-
schriften en Bijbels voor Bijbellezen en evangelisatie in verschillende talen. 

Het is God, Die ons door het jaar 2021 geleid heeft en Die in alles voorzien heeft wat tot de 
uitbreiding van Zijn Koninkrijk dient. Jezus Christus zegt in Mattheüs 28:18-19a: 

„Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken…”

Nadat onze Heere Zich zo vernederd had en Zijn tijd van vernedering voorbij was, had 
God Hem boven alles verheven en Hem alle macht gegeven. Daarom is er voor ons als 
stichting niets beter dan ons vertrouwen op Hem te stellen en heen te gaan, alles uit Zijn 
hand te ontvangen en alle eer, vrucht, kracht en ons hele bestaan aan Hem over te geven.

Dit jaarverslag geeft een inhoudelijk overzicht van de activiteiten die in het jaar 2021 heb-
ben plaatsgevonden. In dit jaar hebben we ons gericht op het uitvoeren van een aantal 
doelen binnen de verschillende projecten:

• Gemeenteopbouw in Reichshof

• Evangelisatie door middel van de zondagsschool in Reichshof

• Financiële ondersteuning voor de uitgave van reformatorische lectuur in Duitsland

• Evangelisatiewerk en Bijbellessen onder de vluchtelingen en de lokale bevolking in 
Duitsland

• Bijbeltransport naar Griekenland 

• Evangelisatiewerk en Bijbellessen in Sierra Leone

• Financiering van zendelingen in Duitsland, Afghanistan, Kazachstan en Sierra Leone

Samen met de jaarrekening 2021 vormt dit jaarverslag de verantwoording.
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ORGANISATIE
BESTUUR
De bestuurssamenstelling van stichting Voice of Hope is als volgt:
Dhr. N. (Niko) Derksen – voorzitter
Mevrouw E. (Elisabeth) Derksen – secretaris en penningmeester
Dhr. W. (Walter) Penner – algemeen bestuurslid

Alle bestuursleden zijn benoemd voor onbepaalde tijd.

VRIJWILLIGERS

Het bestuur wordt door een aantal vrijwilligers ondersteund bij het uitvoeren van de di-
verse activiteiten. 

BEZOLDIGING EN VERGOEDINGSBELEID

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding; reiskosten die gemaakt worden in het kader 
van het bezoeken van de projecten of andere activiteiten van de stichting, kunnen gede-
clareerd worden.
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VOORLICHTING EN 
WERVING
Als gevolg van de Covid-19 pandemie konden in 2021 slechts enkele lezingen en geen 
conferenties worden gehouden.

MAGAZINE

Voice of Hope heeft in het jaar 2021 één magazine in het Nederlands en vier magazines 
»Die Kraft des Evangeliums« in het Duits uitgegeven met daarin artikelen tot opbouw en 
versterking van gelovigen en met artikelen over de voortgang van de projecten. Deze ma-
gazines zijn verstuurd naar alle bij ons geregistreerde adressen.

ANBI

De stichting heeft van de Nederlandse Belastingdienst de ANBI-status gekregen zodat 
giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de belasting.
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PROJECTEN
GEMEENTE REICHSHOF

Door de genade van onze Heere mocht de Reformierte Baptisten-Gemeinde in Reichshof 
elke zondag twee keer samenkomen onder Gods Woord. Ondanks de coronamaatregelen 
heeft de gemeente ongestoord iedere zondag de erediensten kunnen houden. 

• Er werden wekelijks seminars in de Bijbelse leer gehouden.

• Wekelijks (behalve tijdens schoolvakanties) vond de zondagsschool ofwel evangelis-
tische Bijbellessen plaats, waaraan kinderen uit ongelovige gezinnen en kinderen uit 
vluchtelingengezinnen deelnamen. 

• Kinderdagtochten
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• Wekelijkse Bijbel- en gebedsuren met de gemeente

De inhoud van de wekelijkse bijeenkomsten:

• Uitleg van de brief aan de Galaten

• Uitleg van de profeet Maleachi

• Seminar over systematische theologie 

• Seminar over de basis van het geloof

• Op de zondagsschool: Lektionen fürs Leben Nr. 2 en Nr. 3 (nog niet afgerond)

• Op de zondagsschool: Lektionen fürs Leben Nr. 2

• 1396 Lutherbijbels verspreid in steden, in het overstromingsgebied, via waardebon-
nen (gedrukt in kalenders en naar ons opgestuurd), via persoonlijke contacten en op 
andere manieren

GRIEKENLAND 

In het jaar 2021 heeft de Trinitarian Bible Society ons vriendelijk ondersteund met 1500 Ara-
bische Bijbels en 1500 Arabische Nieuwe Testamenten voor Griekenland.

In samenwerking met de plaatselijke zendingswerkers werden deze giften daar uitgedeeld. 
Dit gebeurde tijdens persoonlijke gesprekken op straat, in vluchtelingenkampen, onder dak-
lozen, in de gevangenis en op andere plaatsen.

ROEMENIË
In samenwerking met de plaatselijke kerken werden in Roemenië Bijbels en literatuur uit-
gedeeld. Dit gebeurde tijdens persoonlijke gesprekken op straat, in een weeshuis, onder 
daklozen, in de vrouwengevangenis en op andere plaatsen.
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REFORMATORISCHE LECTUUR VOOR DUITSLAND

In het jaar 2021 werkten we ook aan meerdere Duitstalige uitgaven die meest vanuit het 
Engels vertaald werden. Verschenen zijn:

• Jeden Morgen neue Gnade, Paul D. Tripp

• Eine Familie mit Gott im Zentrum (eerste en tweede druk), Matthew Henry, Niko Derk-
sen

• Mit der Bibel beten, Donald S. Whitney

• Jesus allein, John F. MacArthur

• Wie man die Bibel studiert (tweede druk), John F. MacArthur

• Glaube und Wiedergeburt (tweede druk), Charles H. Spurgeon

• Heilsgewissheit (tweede druk), Arthur W. Pink

• Herr aller Hoffnung (Piano solo cd) 

Evangelisatie

• Das Evangelium Jesu Christi (vierde druk)

• Gott in einer Krippe (luisterboek, tweede oplage)

Kinder- en jeugdlectuur

• Gottes Weisheit für kleine Männer (vierde druk), Jim George

• Ein kleines Mädchen nach dem Herzen Gottes (tweede druk), Elizabeth George
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• Charles Spurgeon – Der Fürst der Prediger (tweede druk), Christian T. George

• Charles Spurgeon – Der Fürst der Prediger (luisterboek, tweede oplage), Christian T. 
George

• Amy Carmichael – Retterin bei Nacht (tweede druk), Kay Walsh

• Wie Gott die Piraten besiegte (luisterboek, tweede oplage), Joel R. Beeke, Diana Kleyn

• Wie du die Bibel lieben lernst (tweede druk), Joel R. Beeke

• Das verändert alles, Jaquelle Crowe
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TOT SLOT
Het bestuur van Stichting Voice of Hope is iedereen dankbaar die zijn of haar bijdrage, in wel-
ke vorm dan ook, geleverd heeft aan het werk van de stichting en zegt u, na de Heere, hartelijk 
dank. 

In de voor ons liggende tijd willen we de bestaande projecten voortzetten en uitbouwen. Dit in 
de wetenschap totaal van de leiding en de zegen van onze soevereine God afhankelijk te zijn. 

Juni 2022,

Namens het bestuur van stichting Voice of Hope,


