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INLEIDING
Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Voice of Hope, opgericht op 28 augustus 2017.
Het project in Sicilië werd meerdere keren bezocht door het bestuur en we waren in de
gelegenheid om tijdens presentaties op gemeente- en verenigingsavonden en tijdens onze
zendingsmiddag over ons werk te vertellen. In deze eerste periode van het bestaan van onze
stichting hebben we de zegen des Heeren mogen ervaren over ons werk.
De Heere heeft de financiële middelen gegeven om de projecten te kunnen doen en om
plannen te maken voor de komende periode. Hij heeft ons de krachten gegeven, dat het dan
alles mag zijn tot de eer van Zijn Naam:
Gelooft zij de HEERE God, de God Israëls, Die alleen wonderen doet.
En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid;
en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld.
Amen, ja amen.
Psalm 72:18-19.

In dit jaarverslag wordt een inhoudelijke verantwoording gegeven van de activiteiten die in het
jaar 2017 hebben plaatsgevonden. Het jaar 2017 is het oprichtingsjaar van de stichting en
daarom hebben we ons in de maanden na de oprichting vooral beziggehouden met de opbouw
van naamsbekendheid en fondswerving, om de geplande activiteiten voor het komende jaar te
kunnen uitvoeren.
Samen met de jaarrekening 2017 vormt dit de verantwoording.
ORGANISATIE
Bestuur
Het bestuurssamenstelling van Stichting Voice of Hope was op 31 december 2017 als volgt:
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 onbepaalde tijd.
Vrijwilligers
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.
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VOORLICHTING EN WERVING
Zendingsmiddag
Op 28 oktober 2017 heeft de stichting een Zendingsmiddag gehouden in de aula van het
Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem.
Hiervan werd verslag gedaan in het Reformatorisch Dagblad: https://www.rd.nl/kerkreligie/evangelist-krijgsman-doel-zendingswerk-is-bekering-van-de-mens-1.1439327
Magazine
Bij Stichting Voice of Hope is in het jaar 2017 eenmaal een magazine
verschenen met daarin informatie over onze werkterreinen en een terugblik
op de gehouden Zendingsmiddag. Deze magazines zijn verstuurd naar alle
adressen die zich hiervoor ingeschreven hebben en uitgedeeld tijdens
presentaties die gehouden zijn tijdens gemeente- en verenigingsavonden.
Presentaties
Op uitnodiging zijn tijdens gemeente- en verenigingsavonden, verspreidt over het hele land,
presentaties verzorgt waarbij in het middelpunt stond wat we onder de zegen des Heeren
mogen doen op de verschillende
werkterreinen. In de laatste 4 maanden
van het jaar 2017 waren dit 16
bijeenkomsten.
Tijdens deze presentatieavonden was er
een uitgebreide informatie- en
verkoopstand aanwezig en werden er
boeken, cd’s, kaarten 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
gegeven over de verschillende
projecten die we in de verschillende gebieden doen. 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.
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PROJECTEN
Sicilië
In november en december zijn er projectbezoeken geweest aan Sicilië. Tijdens deze bezoeken
zijn er samen met evangelist Daniël meerdere vluchtelingenkampen bezocht om Gods Woord
uit te delen en te verkondigen.
In de laatste maand van het jaar zijn er meer dan 6.000 stuks evangelisatie kalenders voor 2018
uitgedeeld in de Engelse-, Franse- en Italiaanse taal. Deze kalenders zijn door sponsering van
stichtingen en bedrijven beschikbaar gesteld.
Ook is er kleding uitgedeeld onder de vluchtelingen die kort daarvoor per transport naar Sicilië
was gebracht.
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Reformatorische lectuur voor Duitsland
Ook is er in dezelfde periode gewerkt aan Reformatorische Duitstalige uitgaven van enkele
brochures en aan de boeken “Herrn, wir wollen beten Lernen” van Dr. Peter Masters en “Das
Kraftvolle Evangelium, wie Paulus es verköndigt hat” van Dr. John MacArthur. Beide uitgaven
zijn vertaald vanuit het Engels.
Van verschillende uitgave die in 2018 zullen verschijnen is het vertaalwerk in 2017 gestart.

Het bestuur van Stichting Voice of Hope is een ieder 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 uitbouwen. Dit in de
wetenschap geheel afhankelijk te zijn van de leiding en zegen van Boven.
Juni 2018,
Namens het bestuur van Stichting Voice of Hope,

N. Derksen
Voorzitter

L.A. Roukens-Verhoeven
Secretaris
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