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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 2019.
We mochten ons werk verrichten in afhankelijkheid van Gods onmisbare zegen en leiding.
Ook in het jaar 2019 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 en deputaatschappen ook willen zorgen voor het benodigde materiaal
zoals Bijbels en kalenders voor Bijbellezen en evangelisatie in verschillende talen.
Het is God, Die ons door het jaar 2019 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…“
Nadat Christus 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 2019 hebben plaatsgevonden. In dit jaar hebben we ons gericht op het uitvoeren van een aantal
doelen binnen de verschillende projecten:
• Evangelisatiewerk en Bijbellessen onder de
bootvluchtelingen en de lokale bevolking op Sicilië
• Bijbeltransport naar Siberië
• Financiële ondersteuning voor de uitgave van reformatorische lectuur in Duitsland
• Evangelisatiewerk en Bijbellessen in Sierra Leone
• Bouw van een kerk en een school in Sierra Leone.
De projecten in Kazachstan en op het Italiaanse eiland Sicilië werden door het bestuur
bezocht en we hadden de mogelijkheid om bij presentaties op gemeente- en verenigingsavonden en tijdens onze zendingsmorgen over ons werk te vertellen.
Samen met de jaarrekening 2019 vormt dit jaarverslag de verantwoording.
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ORGANISATIE
BESTUUR
De bestuurssamenstelling van stichting Voice of Hope was op 31 december 2019 als volgt:
• De heer N. (Niko) Derksen – voorzitter
• Mevrouw E. (Elisabeth) Derksen – secretaris en penningmeester
• De heer W. (Walter) Penner – algemeen bestuurslid
Alle bestuursleden zijn benoemd voor onbepaalde tijd.
In het jaar 2019 heeft mevrouw Lydia Roukens-Verhoeven zich teruggetrokken uit het bestuur van de stichting en is mevrouw Elisabeth Derksen als lid van het bestuur toegetreden.

VRIJWILLIGERS
Het bestuur wordt door een aantal vrijwilligers ondersteund bij het uitvoeren van de diverse 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 gedeclareerd worden.
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VOORLICHTING
EN WERVING
ZENDINGSMORGEN
Op 16 november 2019 heeft de stichting een zendingsmorgen belegd in het Van Lodenstein College in Kesteren met het thema “Wat is onze opdracht in deze wereld?” Deze
morgen werd bezocht door ongeveer 60 personen. We mogen terugkijken op een goede bijeenkomst waarin evangelist Daniel die op Sicilië werkt over zijn werk vertelde, de
voorzitter een algemeen overzicht van het zendingswerk gaf en de heer C.C. Bremmer
een presentatie gaf over het werk van de stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht,
waarmee wij mochten samenwerken aan enkele projecten.

MAGAZINE
Stichting Voice of Hope heeft in het jaar 2019 drie magazines en een flyer met informatie
over de voortgang van de projecten uitgegeven. Deze magazines zijn verstuurd naar alle
bij ons geregistreerde adressen en uitgedeeld bij presentaties die gehouden zijn tijdens
gemeente- en verenigingsavonden.

PRESENTATIES
We werden uitgenodigd op gemeente- en verenigingsavonden,
verspreidt over het hele land,
waar we presentaties mochten
verzorgen over dat wat we op
de verschillende werkterreinen
onder de zegen van de Heere mogen doen. Tijdens deze
presentatieavonden was er een
informatie- en verkoopstand
aanwezig.
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WEBSITE
De stichting onderhoudt een website die door een lid van het bestuur wordt beheerd. Op
de website wordt informatie verstrekt over de verschillende projecten. Presentaties en het
magazine kunnen ook via de website aangevraagd worden.

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
SICILIË
Verspreid over het jaar zijn er projectbezoeken gebracht aan Sicilië. Tijdens deze bezoeken
werden er samen met evangelist Daniel ongeveer 40 vluchtelingenkampen bezocht om
Gods Woord te verkondigen en daaruit te onderwijzen.
In totaal zijn er 750 Italiaanse en 6000 Engelse Bijbels daarheen gegaan en grotendeels
ook uitgedeeld. Ook kalenders zijn weer daarheen verstuurd en uitgedeeld: 5000 Italiaanse, 5500 Engelse en 200 Franse kalenders met op evangelisatie gerichte Bijbelse boodschappen. Eén van de kalenders bevatte de tekst van de waardevolle evangelisatiebrochure „Ultimate Questions“ van John Blanchard; die bevat 12 delen die op de achterkant van
de maandkalender gedrukt werden en achter in de kalender zat bovendien een tegoedbon. Een aanzienlijk deel is ons geschonken door de Gute Botschaft uitgeverij die zo aan
dit project meegewerkt heeft.
Er werd ook andere nuttige en op evangelisatie gerichte lectuur op Sicilië uitgedeeld:
• 4000 exemplaren van de brochure „Ultimate Questions“,
John Blanchard in het Italiaans – in de vorm van een brochure
• 6000 exemplaren van de brochure “The Gospel of Jesus Christ” in het Engels
En in samenwerking met het deputaatschap Hulp bij Bijzondere Noden:
• What you need to know about salvation, Peter Jeffery
• Seeking God, Peter Jeffery
en nog vele andere.
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Ook gingen er 3 transporten met kleding en schoenen naar Sicilië die daar onder de arme
vluchtelingen en lokale bevolking uitgedeeld werden. Bovendien gaven we hun levensmiddelen, persoonlijke verzorgingsproducten en medicijnen.

SIERRA LEONE
Meerdere keren was een medewerker in Sierra
Leone en heeft daar Bijbelonderwijs gegeven en
traktaten uitgedeeld. De traktaten werden van
tevoren in pakketten naar Sierra Leone gestuurd.
Met de bouw van een kerk en een school in de
plaats Bo mocht gestart worden. Veel helpers
hebben deelgenomen aan de bouw van de kerk
en de school.

KAZACHSTAN
In het jaar 2019 hadden we de mogelijkheid met twee leden van het bestuur en twee vrijwilligers het project in Kazachstan te bezoeken. De overige Bijbels die in het voorjaar van
2018 daarheen verstuurd waren, zijn inmiddels uitgedeeld.

SIBERIË
In het voorjaar van 2019 werd door de stichting nog een
Bijbeltransport naar Siberië georganiseerd omdat de behoefte aan Bijbels daar groot is – zowel voor armere gelovigen als ook voor ongelovigen die zoekende zijn.
In samenwerking met de TBS uit Londen konden we aan
deze vraag tegemoetkomen. Het transport is goed aangekomen en via de plaatselijke kerk werden de Bijbels uitgedeeld. Dit gebeurt via persoonlijke gesprekken op straat
of aan huis, maar er is sinds het najaar van 2019 ook een
wekelijkse open dag, waar iedereen uitgenodigd is. In een
gemeenschappelijke ruimte kan iedereen in stilte de Bijbel
lezen en er zijn broeders aanwezig die er voor de mensen
zijn als ze vragen hebben of met iemand willen bidden.
Elke bezoeker die graag een eigen Bijbel zou willen hebben, krijgt er daar één.
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REFORMATORISCHE
LECTUUR VOOR DUITSLAND
In het jaar 2019 werkten we ook aan meerdere Duitstalige uitgaven die meest vanuit het Engels vertaald
werden. Verschenen zijn ook evangelisatie-cd’s om uit
te delen zoals:
• Von größter Bedeutung, John Blanchard
• Gott in einer Krippe, John MacArthur (2. oplage)
• Warum kam Jesus in diese Welt,
John MacArthur
• Ein Kind ist uns geboren, C. J. Meeuse

Bovendien werden o.a. de volgende artikelen uitgegeven:
• Biblische Geschichten – erzählt & erklärt, B. J. van Wijk (2. druk)
• Van hetzelfde boek werd de serie luisterboeken met
de delen 4-8 van 10 voortgezet:
4. Kampf und Sieg – Im gelobten Land
5. Die ersten Könige – Die Könige Saul, David und Salomo
6. Die Propheten – Gnade und Gericht
7. Der verheißene König – Unter fremder Herrschaft
8. Wozu kam Jesus? – Sein Leben und Wirken
Zondagsschoolprogramma
• Lektionen fürs Leben deel 1, Jill Masters
Evangelisatie
• Freiheit von Sünde, John MacArthur
• Das Evangelium Jesu Christi, Paul Washer
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Voor persoonlijke geestelijke groei
• Vom Wort Gottes profitieren, Arthur Pink
Kinderlectuur
• Ein kleines Mädchen nach dem Herzen
Gottes, Elizabeth George
In 2019 werd de serie „geloofsvoorbeelden“
uitgebreid met een boek over Hudson Taylor:
• Hudson Taylor – Ein Abenteuer beginnt
(boek en luisterboek), Catherine MacKenzie
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TOT SLOT
Het bestuur van Stichting Voice of Hope is iedereen dankbaar die zijn of haar bijdrage, in
welke 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 Boven afhankelijk te zijn.
Juni 2020,
Stichting Voice of Hope,

Niko Derksen

Elisabeth Derksen

Walter Penner

Voorzitter

Secretaris

Bestuurslid
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