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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 2020.
We mochten ons werk verrichten in afhankelijkheid van Gods onmisbare zegen en leiding.
Ook in het jaar 2020 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 Bijbels en kalenders voor Bijbellezen en evangelisatie in verschillende talen.
Het is God, Die ons door het jaar 2020 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 2020 hebben 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 op
Sicilië

•

Bijbeltransport naar Sierra Leone en Sicilië

•

Evangelisatiewerk en Bijbellessen in Sierra Leone

•

Bouw van een kerk en een school in Sierra Leone

•

Financiering van zendelingen in Duitsland, Afghanistan, Kazachstan en Sicilië

De projecten op het Italiaanse eiland Sicilië werden door het bestuur bezocht en we hadden de mogelijkheid om bij presentaties in gemeenten over ons werk te vertellen.
Samen met de jaarrekening 2020 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 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
Als gevolg van de Covid-19 pandemie konden in 2020 slechts enkele lezingen en geen
conferenties worden gehouden.

MAGAZINE
Stichting Voice of Hope heeft in het jaar 2020 twee magazines over de voortgang van
de projecten uitgegeven. Deze magazines zijn verstuurd naar alle bij ons geregistreerde
adressen.
WEBSITE
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
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 vond de zondagsschool ofwel evangelistische Bijbellessen plaats, waaraan
kinderen uit ongelovige gezinnen en kinderen uit vluchtelingengezinnen deelnamen.

•

Kinderdagtochten

•

Wekelijkse Bijbel- en gebedsuren met de gemeente
De inhoud van de wekelijkse bijeenkomsten:
•

Uitleg van de Hebreeënbrief (nog niet afgerond)

•

Uitleg van de brief aan de Filippenzen

•

Seminar over systematische theologie

•

Seminar over de basis van het geloof

•

Op de zondagsschool: Lektionen fürs Leben Nr. 2
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SICILIË
In het jaar 2020 konden, afwijkend van de planning, slechts 3 reizen naar Sicilië plaatsvinden.
Tijdens deze reizen werden er samen met evangelist Daniel enkele vluchtelingenkampen
bezocht om Gods Woord te verkondigen en daaruit te onderwijzen.
De overige Bijbels uit het jaar 2019 werden uitgedeeld, plus nog eens 914 Bijbels gingen
erheen en werden voor het grootste deel uitgedeeld. Bovendien mochten we 6000 exemplaren van de brochure „Het Evangelie van Jezus Christus“ in het Italiaans drukken en daar
verspreiden.
Ook werden er weer kalenders gestuurd en uitgedeeld: 7000 Italiaanse, 4520 Engelse en 700
Franse kalenders met op evangelisatie gerichte Bijbelse boodschappen.
Bijzonder ondersteund hebben ons daarbij de Gereformeerde Bijbelstichting, uitgeverij der
Gute Botschaft Verlag en GTY Europe.
Bezoekers van de erediensten kregen ook een maaltijd.

SIERRA LEONE
Meerdere keren was een medewerker in Sierra Leone
en heeft daar Bijbelonderwijs gegeven en traktaten uitgedeeld. De bouw van een kerk werd beëindigd en een
school mocht verder gebouwd worden. Veel helpers
namen deel aan de bouw van de kerk en de school en
kregen steeds iets te eten en te drinken.
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Er werden Bijbels en kalenders gestuurd:
•

4000 Engelse Bijbels

•

800 Arabische Bijbels

•

3049 Engelse kalenders

•

Verschillende brochures in het Engels
Daarbij heeft ons de TBS-Engeland ruimhartig
ondersteund.

Container met:
•

Meer lectuur, een auto, huishoudelijke artikelen
(zoals keukenapparatuur, pannen, borden), kleding, werktuigen, een whiteboard, twee koelkasten, een wasmachine, matrassen, kasten, tafels en
stoelen, een airco en vele dingen meer.

ROEMENIË
In het jaar 2020 heeft de Gereformeerde Bijbelstichting ons vriendelijk ondersteund met 500
Roemeense Bijbels voor Roemenië. Bovendien ontvingen we van de Trinitarian Bible Society
2000 Roemeense kalenders.
In samenwerking met de plaatselijke kerken werden deze giften daar uitgedeeld. Dit gebeurde door persoonlijke gesprekken op straat, in een weeshuis, onder de daklozen, in de vrouwengevangenis en andere plaatsen.

REFORMATORISCHE LECTUUR VOOR DUITSLAND
In het jaar 2020 werkten we ook aan meerdere Duitstalige uitgaven die meest
vanuit het Engels vertaald werden. Verschenen zijn cd’s zoals:
•

Frieden mit Gott (nieuwe oplage)

•

Zhangs Flucht aus Nordkorea (luisterboek), Ria Mourits-den
Boer

•

Jesus – Der Mann der Schmerzen (luisterboek), C.H. Spurgeon

•

Susannah Spurgeon – die Frau an der Seite des Predigerfürsten,
Charles Ray (nieuwe oplage)
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Bovendien werden o.a. de volgende artikelen uitgegeven:
•

De serie luisterboeken Biblische Geschichten – erzählt & erklärt
van B.J. van Wijk werd met de delen 9-10 van 10 voortgezet:

9. Der große Sieg
10. Die ersten Christen
•

Biblische Geschichten (Cd-pakket 10 cd‘s)

•

Biblische Geschichten proef/evangelistische uitdeel-cd voor
kinderen en jongeren (nieuwe oplage)

Zondagsschoolprogramma
•

Lektionen fürs Leben – Bibel-Lernkurs

Evangelisatie
•

Was du über die Errettung wissen musst, Peter Jeffery (2e druk)

•

Gnade für Dich (boek + luisterboek) J.F. MacArthur

•

Leute, die Weihnachten verpasst haben (luisterboek), J.F. MacArthur

Voor persoonlijke geestelijke groei
•

Wozu das Alte Testament, H.F. Kohlbrügge

•

Wie du die Bibel lieben lernst, J.R. Beeke

•

Gott wohlgefällig leben, R.C. Sproul

Kinderlectuur
•

Ein Kind ist uns geboren (luisterboek), C.J. Meeuse

•

David, der Mann nach dem Herzen Gottes, M. Waterman

•

Joseph, der Lebensretter, M. Waterman

•

Mary Jones und ihre Bibel (luisterboek, 2e oplage), Ditteke
Klaasse-den Haan
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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 onze soevereine God afhankelijk te zijn.
Juni 2021,
Namens het bestuur van stichting Voice of Hope,
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