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Dienstbaar in verdrukking

Inleiding
Het beleidsplan van Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) verschijnt in een tijd waarin
christenen wereldwijd - meer dan ooit - te maken hebben met verdrukking. Naar schatting worden
200 miljoen christenen vervolgd om hun geloof in Jezus Christus. HVC wenst aan de titel van dit
beleidsplan “Dienstbaar in verdrukking” invulling te geven; vanuit de Bijbelse notie om onze naaste
lief te hebben als onszelf.
Het beleidsplan beschrijft de doelstellingen, projecten en activiteiten van HVC voor de periode 20172021. In dit document treft u een samenvatting aan. Belangrijke kernpunten zijn: optimalisatie van
de HVC-organisatie, verdergaande samenwerking met individuele christenen en christelijke
organisaties, efficiëntie en betrouwbaarheid in het uitvoeren van projecten en een transparante
communicatie. Met het uiteindelijke doel een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de
ondersteuning van vervolgde christenen.
Vervolgde christenen vertellen uit ervaring dat liefde het enige juiste antwoord op vijandschap is.
HVC wenst het Evangelie, de ultieme boodschap van hoop en liefde, zo breed mogelijk te
verspreiden, om tegenstanders voor Christus te winnen.
Wij realiseren ons terdege dat dit grote ambities zijn. We zijn ons bewust dat het verwezenlijken
hiervan alleen slaagt in afhankelijkheid van God. Het vergt daadkracht van iedereen die betrokken is
bij HVC. Wij hebben er het volste vertrouwen in, dat we hiertoe samen in staat zullen zijn.
Met hartelijke groet,

Dhr. J.D. van Nifterik
Directeur

Dhr. J. Bor
Bestuursvoorzitter

Strategie
Missie
Grondslag
Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) heeft als grondslag het onfeilbaar Woord van God. Haar
kernopdracht is o.a. verwoord in 2 Tim. 4:5: “Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe
het werk van een evangelist; maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.”
Het werk van Richard Wurmbrand (1909-2001) is daarbij een grote inspiratiebron. De Roemeense
predikant bracht tijdens het communisme veertien jaren door in gevangenschap omwille van zijn
geloof. Na zijn vrijlating reisde hij de wereld rond om te vertellen over de vervolgde kerk. Zijn
bezieling om het Evangelie van Jezus Christus te delen en zijn tomeloze inzet voor broeders en
zusters in verdrukking, vormen de basis van het werk van HVC.
Doel
Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) is actief in gebieden waar het belijden van Christus
onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. Het werk is onderverdeeld in de volgende
pijlers:
•

Steun aan vervolgde christenen
HVC biedt gerichte, geestelijke en praktische ondersteuning aan vervolgde christenen. Naast
toerusting en bemoediging, biedt HVC humanitaire hulp in noodsituaties.

•

Evangelisatie
HVC helpt dominees en evangelisten een bestaan op te bouwen, door bij te dragen in
levensonderhoud. Ook het verspreiden van Bijbels en andere christelijke lectuur speelt een
belangrijke rol in het werk van HVC.

•

Kindsponsoring
HVC bekommert zich over (wees)kinderen die aan hun lot zijn overgelaten. Door hen een
thuis en (Bijbels)onderwijs te bieden, gaan ze van een uitzichtloze situatie naar een leven
met Toekomst.

•

Bewustwording en verdieping
HVC brengt het thema christenvervolging onder de aandacht in Nederland. Christenen
worden opgeroepen om te bidden voor hun vervolgde broeders en zusters. Het delen van
verhalen en het bieden van - Bijbelse - verdieping staan centraal.

Werkwijze
Daadkracht tonen, in afhankelijkheid en geloof, is het uitgangspunt van HVC. Kenmerkend voor HVC
zijn de directe en korte lijnen met de projecten. HVC werkt voornamelijk samen met lokale
projectleiders, gebaseerd op duidelijke projectplannen en transparante verslaglegging. Vanuit de
stichting wordt er nauw contact onderhouden en indien nodig worden de projectlanden bezocht.

Visie
Het werk van HVC is gezegend als dankzij haar inzet het Koninkrijk van God wereldwijd wordt
uitgebouwd en gesterkt. Waarbij HVC streeft naar een verdubbeling van haar impact; zowel in
financieel als in sociaal opzicht. HVC creëert eenheid, verdraagzaamheid en onderlinge hulp tussen
christenen wereldwijd. Christenvervolging komt in Nederland hoger op de kerkelijke,
maatschappelijke en politieke agenda.

Prioriteiten
Gedurende de periode die dit projectplan beslaat, stelt Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC)
zich de navolgende prioriteiten:
Extern
•
•
•
•
•

Versteviging van de informatiepositie en uitbreiding van de projecten in de
aandachtsgebieden Midden-Oosten, Zuid-Azië en Oost-Azië.
Waar mogelijk ligt bij elk project de focus op zowel praktische als geestelijke steun. D.w.z.
dat hulpverlening en Evangelisatie met elkaar zijn verweven.
HVC werkt samen met partners in andere landen, die hetzelfde doel als HVC nastreven.
Het HVC-sponsorplan “Sponsor een kind” biedt dekking voor tenminste 600 kinderen die op
de sponsorprojecten wonen.
Het HVC-programma “Sponsor een zaaier” draagt bij aan het levensonderhoud van
tenminste 100 internationale dominees of evangelisten.

Intern
•

•
•

Positionering als samenwerkingspartner voor alle individuele christenen en christelijke
organisaties in Nederland. Te denken valt aan het onderwijs, christelijke kerken en
deputaatschappen, bedrijven, muzikale sector en de politiek. Focus op samenwerking met de
Nederlandse pers, voor het delen van actuele- en achtergrondinformatie.
Stijging van financiële inkomsten tot 1,2 miljoen euro
Versterkte samenwerking met ondernemers, die zich bundelen in de HVC “Bondgenoten”
ondernemersvereniging onder leiding van een eigen stuurgroep.

