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INLEIDING 
De Stichting Voice of Hope is een in Nederland geregistreerde stichting, die internationaal 
en interkerkelijk opereert, binnen de rechterflank van de gereformeerde gezindte. In dit 
beleidsplan van onze Stichting, dat opgesteld is voor de periode van 2021 – 2024, beschrij-
ven we onze missie en visie met de daarbij behorende doelen. Dit alles in het diepe besef 
dat we geheel afhankelijk zijn van de hulp en zegen van de Drie-enige God. Het is alles uit 
God, door God en tot God (Romeinen 11:36).
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GRONDSLAG
De grondslag van Stichting Voice of Hope is Gods onfeilbaar Woord.
Deze grondslag wordt verder uitgewerkt in de internationale “TULIP”:

• Totale Verdorvenheid (Total Depravity): 
 “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; Er is niemand die verstandig is, er is niemand 

die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, 
die goed doet, er is ook niet tot één toe.” Romeinen 3:10-12

• Onvoorwaardelijke Verkiezing (Unconditional Election):
 “Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zou-

den heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Die ons tevoren verordineerd heeft 
tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in Zichzelven, naar het welbehagen van 
Zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in 
den Geliefde,” Efeze 1:4-6

• Beperkte Verzoening (Limited Atonement):
 “Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, want 

zij zijn Uwe” Johannes 17:9

• Onweerstaanbare Genade (Irresistible Grace):
 “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, door Zijn grote liefde waarmede Hij ons liefge-

had heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met 
Christus (uit genade zijt gij zalig geworden)” Efeze 2:4,5

• Volharding van de Heiligen (Perseverance of the Saints):
 “Vertrouwende ditzelve, dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voleindigen zal 

tot op de dag van Jezus Christus.” Filippenzen 1:6
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MISSIE
ONZE OPVATTING OVER ZENDING:

Als gereformeerde Stichting Voice of Hope hebben we de opdracht van onze Heere Jezus 
Christus: Ga heen, onderwijst al de volken, doopt hen en leert hen de woorden Gods! 
Daarbij gaat het erom dat alle ongelovige mensen de zaligmakende boodschap van Jezus 
Christus gebracht wordt. Gods uitdrukkelijke wil is het, dat alle mensen tot kennis der 
waarheid komen, over de verlossing in Christus horen en zich tot Hem bekeren. Te allen 
tijde verloste God Zijn uitverkorenen alleen uit genade door het geloof in de beloofde 
Christus. Zij die werkelijk gelovig geworden zijn, moeten gedoopt worden. 

Pasbekeerde mensen hebben onderwijs nodig uit het Woord van God – dat is een op-
dracht van onze Heere: “Lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb!” Deze 
pasbekeerden moeten in gemeenten samenkomen, zodat ze Gods waarheid in hun leven 
toepassen en vruchtbare, rijpe en toegewijde volgelingen van Jezus worden. Om deze 
reden moeten er ook gemeenten gesticht worden naar Bijbelse maatstaven, die ook weer 
nieuwe zendelingen uitzenden.

De missie van Stichting Voice of Hope is, Gods Woord, het Evangelie van Gods vrije ge-
nade, te brengen aan mensen die het niet kennen of (misschien) niet hebben. De werk-
zaamheden van de Stichting zijn erop gericht om het gedachtegoed van de Reformatie te 
verbreiden. Dit geven we gestalte door Bijbelverspreiding, lectuurvoorziening, toerusting 
en waar nodig praktische of humanitaire hulpverlening. 



BELEIDSPLAN  |  Stichting Voice of Hope

VISIE
De visie van het bestuur van de Stichting Voice of Hope ligt gegrond in wat we lezen in 
Openbaring 3:8 “Ik weet uw werken; zie Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand 
kan die sluiten.” Vanuit deze overtuiging, dat God deuren opent of sluit, laten we ons leiden 
en doen we ons werk op de verschillende terreinen. 

Dit vanuit de zendingsopdracht van de Heere Jezus, zoals verwoord in Markus 16:15-16: 
“En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen. Die 
geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal 
verdoemd worden.” 

De visie van het bestuur is dat de werkzaamheden, die we door onze projecten verrichten, 
dienen te leiden tot uitbreiding en opbouw van Gods Koninkrijk; daarom hebben deze 
primair een geestelijk karakter. 

De werkzaamheden vinden plaats in aansluiting op onze visie en binnen de grenzen van 
de mogelijkheden.

Een aantal uitgangspunten zijn hierbij leidend: 

• In dit evangelisatie- en zendingswerk dient de toerusting  
te leiden tot fundering in de Bijbelse grondwaarheden. 

• Bij de toerusting van voorgangers dient dit te leiden tot een  
Bijbelgetrouwe prediking en tot opbouw van de gemeente. 

• In het werk van Bijbelverspreiding dient te allen tijde gezocht  
te worden naar de meest zuivere Bijbelvertaling. 

• De inhoud van de lectuur die verspreid wordt, dient te allen  
tijde overeenkomstig en gebaseerd te zijn op Gods Woord. 

• De praktische en humanitaire hulp die verleend wordt,  
dient ten nutte te zijn voor de voortgang van het evangelisatiewerk. 

• Waar mogelijk moeten deelgebieden van de ondersteuning  
leiden tot zelfvoorziening, hetzij op financieel en/of op sociaal gebied.
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DOELSTELLINGEN
Het bestuur van Stichting Voice of Hope stelt zichzelf, gebaseerd op de statuten van d.d. 
28 augustus 2017 artikel 2, het volgende ten doel: 

1. Bijbel- en lectuurverspreiding 
2. Toerusting via Bijbelscholen en seminars 
3. Gemeentevorming 
4. Bewustwording van het zendingswerk 

Het bestuur is zich ervan bewust dat de realisatie van de doelstelling kan worden beïn-
vloed door politieke omstandigheden in landen waar onze medechristenen een beperkte 
vrijheid van godsdienst hebben. 

Met inachtneming van het voorgaande worden de doelstelling van Stichting Voice of Hope 
hieronder concreet vormgegeven.

1. BIJBEL- EN LECTUURVERSPREIDING 

Onder deze doelstelling valt het beschikbaar stellen en uitdelen van Bijbels en reforma-
torische lectuur, om de ontvanger in aanraking te brengen met Gods Woord én om hen 
door deze lectuur meer te laten verdiepen in dat Woord. Onder verspreiding verstaan we, 
het uitdelen van: 

• Bijbels in verschillende talen; 
• Evangelisatiefolders, traktaten, boeken, kalenders en brochures; 
• gerichte lectuur en cursusmateriaal aan hen die zich interesseren  

voor Gods Woord en hier meer uit willen leren; 
• lectuur voor voorgangers ter vermeerdering van hun kennis en ter ondersteuning 

in hun pastorale werkzaamheden en ter bevordering van de Woordverkondiging; 
• lectuur voor gemeenteleden tot meerdere verdieping van hun geloof; 
• Bijbelgetrouwe lectuur voor kinderen en jongeren; 
• materiaal voor een Bijbelse opvoeding van kinderen en jongeren; 
• het beschikbaar stellen van e-books via internet. 

Bovenstaande wordt verspreid onder de duizenden naar hoop en redding zoekende 
mensen in Sierra Leone. Bovendien organiseert de Stichting Bijbel- en boektransporten 
naar Kazachstan, Siberië, Roemenië en is de Stichting betrokken bij de verspreiding van 
dit materiaal. Tevens verspreiden we Bijbels en Bijbelse lectuur onder de inwoners van 
Duitsland en andere Duitstalige landen. 



BELEIDSPLAN  |  Stichting Voice of Hope

Naast het gratis ter beschikking stellen van boeken en geschriften zien we het ook als 
onze opdracht, Bijbelgetrouwe lectuur te produceren om die in Duitsland te verspreiden. 
Door middel van onze online shop voh-shop.de en via andere christelijke boekhandels en 
uitgeverijen wordt de lectuur breed verspreid. 

Deze uitgaven van lectuur, luisterboeken, bladmuziek en muziek-cd’s, waarvan de teksten 
gebaseerd zijn op de Bijbelse leer, hebben tot doel, Christus te eren en dienen tot opbouw 
van de gemeente van Jezus. 

2. TOERUSTING VIA BIJBELSCHOLEN EN SEMINARS 

Onder deze doelstelling valt ook het onderwijzen van mensen die niet bekend zijn met de 
inhoud van Gods Woord, of van hen die zich hier meer in willen verdiepen, zoals onder 
de kinderen in Reichshof (Duitsland), die uit ongelovige gezinnen komen, alsook onder de 
vele mensen in Sierra Leone. Zij worden onderwezen in de grondbeginselen van het ge-
loof door het door de Stichting hiervoor gekozen lesmateriaal en de lectuur. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de verschillende categorieën (opleidingsniveau en mogelijkhe-
den) deelnemers. Er vinden wekelijks meerdere lessen plaats in onze zendingscentrale 
in Reichshof en in Sierra Leone in de school en het kerkgebouw bijna dagelijks. De lessen 
worden verzorgd door personen die daartoe door de Stichting aangewezen zijn en vallen 
onder verantwoordelijkheid van de Stichting. 

Door het beleggen van seminars, scholingen en conferenties bieden we deze mogelijk-
heid vooral aan in Duitsland. We ervaren een groeiende behoefte aan onderwijs in de 
reformatorische leer in Duitsland, waarin we voorzien door wekelijks onderwijs te geven 
aan predikanten, jongeren en kinderen. Het is ons doel dat ook andere jongeren, in het 
bijzonder jonge mannen, van buitenaf daarbij komen, om onderwezen te worden in de 
grondbeginselen van het geloof.

Onder deze doelstelling valt ook het toerusten van aanstaande voorgangers, predikanten 
of leiders en wel in alle gebieden waar de Stichting werkzaam is. 

Door middel van deze Bijbellessen en toerusting willen we o.a. bereiken dat de deelne-
mers 

• de Heilige Schrift dieper leren verstaan en die ook toepassen in hun dagelijks leven 
(Jakobus 1: 22-24); 

• vaardigheden bijgebracht worden om ook anderen het geleerde weer door te geven 
(2 Timótheüs 2:2). 

• toegerust worden tot het op zich nemen van verantwoordelijkheid in de christelijke 
gemeente. Hier handelt het zich om mannen zoals beschreven in Efeze 4:11-12.
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3. GEMEENTEVORMING

Het doel van de Stichting is niet om alleen mensen in aanraking te brengen met Gods 
Woord en om hen hieruit te onderwijzen, maar ook dat er op de dag des Heeren zuivere 
Woordverkondiging plaatsvindt waar wet en Evangelie gepredikt wordt. Dit vindt plaats 
in de gemeente van Reichshof-Mittelagger in Duitsland, maar ook iedere zondag op de 
zendingspost in Sierra Leone. 

De Stichting zal deze bijeenkomsten ondersteunen met financiële middelen zodat de 
Woordverkondiging plaats kan vinden. 

Het uiteindelijke doel van de Stichting is, dat mannen de gemeente in Reichshof-Mittelag-
ger alsook in Sierra Leone dienen als evangelisten, herders, leraars en diakenen.

4. BEWUSTWORDING VAN HET ZENDINGSWERK 

Onder deze doelstelling valt het geven van voorlichting en informatie in Nederland over 
de situatie van het betreffende werkterrein, de voortgang van de projecten en we willen 
daarvan getuigenis geven, hoe de Heere werkt in de verschillende gebieden. 

Het doel hiervan is om de bewustwording te bevorderen over het zendingswerk en de 
zendingsopdracht bij de achterban van onze Stichting zodat men de noodzaak van het 
werk zal verstaan en bereid is daaraan bij te dragen, tot uitbreiding van Gods Koninkrijk. 

Vier keer per jaar verschijnt er een zendingsblad en er worden presentaties gegeven over 
verschillende projecten. Bovendien wordt er informatie op de website beschikbaar ge-
steld.  
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DE BEDRIJFSVOERING 
EN DE ONTWIKKELING 

Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Het beleid wordt bepaald door 
het bestuur van Stichting Voice of Hope in overeenstemming met de doelstelling zoals 
beschreven in de statuten. Het gehele bestuur is verantwoordelijk voor het beleid. 

Het bestuur wordt bijgestaan door vrijwilligers voor het uitvoeren van de werkzaamhe-
den ten behoeve van de Stichting. Het is mogelijk dat stagiaires hierbij betrokken worden.

Stichting Voice of Hope is een stichting zonder winstoogmerk. Het vermogen van de Stich-
ting wordt beheerd door het bestuur (gezamenlijk bevoegd) en aangewend voor de doe-
len als hiervoor beschreven. 

Indien voor een bepaald project meer geld ontvangen wordt dan voor het betreffende 
project benodigd is, behoudt de Stichting Voice of Hope zich het recht voor, dit extra geld 
aan een ander project te besteden. 

REIZEN 

Periodiek worden de projecten bezocht. Hiertoe wordt jaarlijks een reisplan opgesteld. 
Tijdens deze reizen worden de projecten bezocht, geëvalueerd en besprekingen gevoerd 
om de doelen ter plaatse te realiseren. Bij de planning wordt met het kostenaspect reke-
ning gehouden.

INFORMATIEVOORZIENING 

Uit de doelstellingen van Stichting Voice of Hope vloeit voort dat we onze achterban zo 
volledig mogelijk informeren. Die doen we door het uitgeven van een kwartaalmagazine, 
en digitale nieuwsbrieven in het Duits, een website en het organiseren van presentaties 
in Nederland. 

FINANCIËLE VERANTWOORDING 

Jaarlijks wordt de balans en de staat van baten en lasten, tezamen de jaarrekening, van 
Stichting Voice of Hope opgemaakt en vervolgens gepubliceerd op de website van de 
Stichting. Tevens wordt het jaarverslag van de secretaris op de website van de Stichting 

van de activiteiten ten behoeve van Fondswerving
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opgenomen, waarin informatie wordt gegeven over de activiteiten en de ontwikkelingen 
binnen de Stichting van het betreffende boekjaar. Het bestuur stelt de jaarrekening en 
het jaarverslag van de secretaris binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vast.

BETROKKEN PARTIJEN  
BLIJVEND AAN DE STICHTING VERBINDEN 

Het streven is om betrokken partijen blijvend aan de Stichting te verbinden. Voor het rea-
liseren hiervan worden er een aantal activiteiten georganiseerd: 

• Informatieverstrekking door middel van rapportage van de besteding van de ver-
strekte financiële middelen of verspreiding van de geschonken goederen. Waar mo-
gelijk begeleid door beeldmateriaal. 

• Mogelijkheid bieden aan sponsoren om projecten te bezoeken. 

• Bestaande en nieuwe donateurs motiveren door het Voice of Hope magazine. 

• Presentaties over ons werk verzorgen tijdens verenigings- en gemeenteavonden in 
kerkelijke gemeenten en het houden van collecten. 

• Aanbieden van presentaties op scholen en hen hierdoor motiveren om acties te 
organiseren om geld in te zamelen voor de Stichting. 

• Verkoop van cd’s, boeken en overige materialen.


