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INLEIDING  

 

Hope Ministries International (HMI) is ontstaan toen Hans de Boer werd gevraagd om 

met een team naar India te komen om daar samen met de lokale kerken het evangelie uit 

te dragen naar mensen die nog nooit het goede nieuws van het Jezus gehoord hadden. 

Tijdens deze reis is gezien wat de noodzaak is dat mensen zich geliefd weten door God.  

In dit beleidsplan wil HMI uitzetten hoe deze taak door de stichting wordt vormgegeven 

tot en met december 2023.  

 
 
 

VISIE EN MISSIE  

VISIE 1 

Wij zijn uitgezonden door Jezus om de wereld in te gaan om alle volken zijn volgelingen 

te maken en hun te leren te doen wat Jezus ons geleerd heeft. (Mattheus 28:17-20 en 

Markus 16:17-18). 

Het is onze missie om: 

Minimaal een keer per jaar een zendingsreis te maken om in samenwerking met 

lokale kerken het evangelie uit te dragen.   

Lokale christen en pastors toe te rusten in hun taak in de lokale kerken.  

Voor mensen te bidden als beschreven in Markus 16:17 en 18. 

VISIE 2 

Wij zijn geroepen om zorg te dragen voor de minderbedeelden zoals beschreven in 

Jacobus 1:27.  

Het is onze missie om: 

Waar nodig financiële hulp te bieden aan wezen.  

Waar nodig financiële hulp te bieden aan weduwen. 

Waar nodig financiële hulp te bieden aan chronisch zieken.  

Waar nodig financiële hulp te bieden aan pastors.  

 

De financiële steun zal alleen in plaatsen aangeboden worden waar wij ook het evangelie 

verkondigd hebben en zal in samenspraak zijn met de lokale kerken.  



AMBITIES  

Het is ons doel de komende jaren,  

• Doorlopende steun ondersteuning door middel van boodschappen voor de 
melaatsen, weduwen en wezen in India. 

• Doorlopende steun door middel van financiën voor voorgangers in India 

• Maandelijkse evangelisatie samenkomsten in India. 

• Onze donateurs goed op de hoogte te houden d.m.v. de website en 

nieuwsbrieven.  

• 2 zendingsreizen per jaar te organiseren onder leiding van Hans de Boer.  

• Per zendingsreis minimaal 5 deelnemers te vinden.  

• Hans de Boer zal tijdens de zendingsreizen de ondersteunde mensen 

bezoeken en verslag uit te brengen naar het bestuur en de donateurs. 

• Het opzetten van een werk in Pakistan.  

o Training van Pastors 

o Training van Zondagschoolwerkers 

o Huwelijk en gezin trainingen  

• Het verder uitbreiden van het werk in India en Pakistan.  

STERKTEN EN ZWAKTEN 

Sterkten; 

Hans de Boer is al jaren bezig met zending. Door zijn ervaring heeft hij veel kennis van het 

leiden en organiseren van reizen die HMI gaat ondernemen.  

Hans de Boer heeft veel betrouwbare contacten in het buitenland waarmee wij kunnen 

samenwerken.  

Zwakten; 

De fysieke afstand tussen ons en de projecten/ mensen die we ondersteunen is groot en 

daardoor moeilijk te waarborgen.  

 

 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 

1. Hans de Boer werft minimaal 5 teamleden om met hem mee te gaan in 2022. Het 

voornemen is om 2 keer per jaar naar India te reizen. 

2. Hans de Boer en alle teamleden zorgen zelf voor de volledige ondersteuning voor 

deze reis. Ieder lid van het team brengt een kostendekkend bedrag in.   



3. De verschillende projecten worden bezocht. Het weeshuis, de lepra kolonie, de 

weduwen en er wordt een conferentie georganiseerd om de pastors te ontmoeten.  

4. Hans de Boer krijgt inzicht in de boekhouding om te waarborgen dat onze geldstroom 

op de juiste plek komt. 

5. Tijdens de reis worden de donateurs van de reis op de hoogte gehouden door middel 

van een dagelijkse email.  

6. De website wordt gelanceerd met hierop de verschillende mogelijkheden om te 

doneren.  

7. Er worden duidelijke afspraken gemaakt met de lokale kerken hoe het geld wordt 

besteed een duidelijk verantwoording systeem uitgelegd.  

8. Via nieuwbrieven en de website worden onze donateurs op de hoogte gehouden.  

9. In juni 2021 begint Hans de Boer met het werven van een nieuw team om in januari 

2022 een zendingsreis naar India te doen.  

10. Wanneer de mogelijkheid er is wordt er jaarlijks een reis naar Pakistan gepland.  

 

HOPE MINISTRIES INTERNATIONAL 

 

BESTUUR: 

Jos van Zuylen – Voorzitter. 

Guido Brink - Secretaris. 

Patty de Boer – Penningmeester. 

 

Het bestuur krijg alleen gemaakte onkosten vergoed. Dit geldt niet voor de zendingsreizen 

hiervoor zullen de bestuursleden zelf donateurs voor moeten benaderen.  

Hans de Boer - Directeur 

KAMER VAN KOOPHANDEL 

KVK nummer: 860232219 


