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Onze oproep aan alle christenen in Nederland en Vlaanderen is: ‘Sta met ons op de bres 
voor de vervolgde kerk’. Dat maken we concreet in de werkwoorden bidden, geven 
en gaan.  Open Doors wil christenen die in vrijheid hun geloof kunnen beleven vragen 
in beweging te komen en actief naast vervolgde broeders en zusters te staan, door 
middel van gebed, fi nanciële bijdragen, maar ook door persoonlijke ontmoetingen.

Het jaarverslag dat voor u ligt, vertelt het verhaal van een jaar waarop we in 
dankbaarheid terugkijken. Dankbaar voor de vele zegeningen die Open Doors 
Nederland heeft mogen ontvangen en dankbaar voor de zegeningen die we 
mede dankzij de vele duizenden christenen in Nederland en Vlaanderen mochten 
verspreiden.

Wij hebben een groot God, alle eer aan Hem.

In Christus verbonden,
Open Doors Nederland

Maarten Dees
Directeur-bestuurder
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InhoudsopgaveCOLOFON
Open Doors is een internationale 
organisatie die werkt in ongeveer 50 
landen, met kantoren in zo’n 25 landen.

Oprichter: Anne van der Bijl
Directeur: Maarten Dees

Registratienr. Kamer van Koophandel: 
41035175

Deelnemer MissieNederland

Doelstelling
Open Doors wil vervolgde en bedreigde 
christenen wereldwijd versterken, 
toerusten en aanmoedigen tot 
wereldevangelisatie, door gebed en:
•   De verspreiding van Bijbels, 

Bijbelstudiematerialen en 
andere communicatiemiddelen, 
kaderopleidingen en praktische 
hulpverlening;

•  In bedreigde en onstabiele gebieden 
christenen voor te bereiden op 
mogelijke vervolging en lijden;

•  Christenen in de vrije wereld voor 
te lichten en te motiveren om zich 
te vereenzelvigen met vervolgde en 
bedreigde christenen en hen actief te 
helpen. 

We doen dit omdat we geloven dat 
wanneer één lid lijdt, alle andere 
meelijden (1 Kor.12:26) en omdat we 
geloven in de opdracht van Jezus 
Christus om alle volken tot Zijn leerlingen 
te maken (Matteüs 28:19) en dat alle 
deuren openstaan voor het evangelie.

Postbus 47, 3850 AA Ermelo
T 0341-465 000
E info@opendoors.nl
I www.opendoors.nl

NL08 INGB 0000 007733
BIC: INGBNL2A
Voor België: BE82.0000.2241.3868
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Voorwoord
OP DE BRES STAAN VOOR VERVOLGDE CHRISTENEN. DAT IS OPEN DOORS, DAAR 

STAAN WE VOOR, DAAR DRAAIT ALLES OM EN MOET ALLES NAAR TERUG TE 

VOEREN ZIJN. HET BETEKENT DE KERK VERSTERKEN WAAR ZE ZWAK IS DOOR 

(DREIGING) VAN VERVOLGING. ZODAT DE KERK, WAAR DAN OOK TER WERELD, 

UITVOERING KAN GEVEN AAN DE OPDRACHT ‘HEEN TE GAAN EN ALLE VOLKEN 

TOT DISCIPELEN TE MAKEN’ (MATT. 28:19).
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Open Doors verlangt ernaar dat vervolgde en bedreigde christenen gekend en 
gesteund worden. Daarom vertellen we hun verhaal aan zo veel mogelijk mensen 
en roepen we christenen wereldwijd op om hun vervolgde geloofsgenoten te 
helpen. Dat kan door voor hen te bidden, geld te geven en in actie te komen: bid, 
geef, ga.

Vervolgde christenen zijn op hun beurt, door hun geloofsmoed in moeilijke situa-
ties, een geweldige bron van inspiratie voor christenen die hun geloof in vrijheid 
mogen beleven.

1.1 
Onze missie

OPEN DOORS STAAT OP DE BRES VOOR VERVOLGDE EN BEDREIGDE CHRISTENEN. 

WE DOEN DAT DOOR HEN TE VERBINDEN MET CHRISTENEN DIE HUN GELOOF IN 

VRIJHEID KUNNEN BELEVEN.

Gebed
Vervolgde christenen vragen ons vooral om 
voor en met hen te bidden. In gebed 
vertrouwen we elkaar toe aan God. Als 

christenen ervaren we zo Zijn nabijheid en kracht. Daarom 
stimuleert en faciliteert Open Doors gebed voor de vervolg-
de kerk.

Bijbels en christelijke studieboeken
De Bijbel is onmisbaar voor christenen, omdat 
we daarin God beter leren kennen. Christelijk 
studiemateriaal helpt ons om de Bijbel te be-

grijpen en toe te passen. Daarom brengt Open Doors bijbels 
en christelijke lectuur naar landen waar deze verboden of 
moeilijk verkrijgbaar zijn.

Training
Vervolgde christenen hebben meestal niet of 
nauwelijks toegang tot onderwijs of training 
in het geloof. Open Doors voorziet in deze 

behoefte. Daarnaast helpen we christenen door middel van 
training en voorlichting om zich staande te houden in verdruk-
king en (dreigende) vervolging.

Praktische hulpverlening
Vervolgde christenen hebben vaak te maken 
met discriminatie. Velen verliezen hun baan of 
sociale contacten. Met hulp op het gebied van 

inkomen (werk, scholing, krediet) geeft Open Doors mensen die 
dit overkomt, mogelijkheden om in hun levensonderhoud te 
voorzien. Vervolging kan ook gepaard gaan met (zwaar) geweld. 
Slachtoff ers helpen we met opvang en traumazorg. In noodsitua-
ties bieden we noodhulp.

Er voor hen zijn
Een belangrijk aspect van ons werk is het per-
soonlijk contact met vervolgde en bedreigde 
christenen. Zo weten zij dat ze niet vergeten 

worden. We benutten alle mogelijkheden om hen – waar dan 

ook – op te zoeken en hen te vertellen dat christenen over 
de hele wereld zich voor hen inzetten. Dit is ook steeds de 
belangrijkste motivatie van Anne van der Bijl, oprichter van 
Open Doors, geweest.

Prioriteiten
Open Doors International (zie kader hieronder) signaleert dat 
christenvervolging in veel landen toeneemt. Daarom willen 
we onze steun aan vervolgde christenen uitbreiden. Op basis 
van actuele ontwikkelingen hebben we ervoor gekozen ons 
vooral te richten op:

•  Steun aan (geheime) christenen met een moslimachter-
grond

•  Versterking van de kerk in het Midden-Oosten
•  Bouwen aan een weerbare kerk in Sub-Sahara Afrika
•  Oog voor vervolging vanuit andere religies, met name in 

Zuidoost-Azië
•  De vervolgde kerk een gezaghebbende stem geven, geba-

seerd op feiten en degelijk onderzoek

Open Doors Nederland & 
Open Doors International
Open Doors Nederland is onderdeel van het wereld-
wijde Open Doors International. In tweeëntwintig 
andere landen zijn zusterorganisaties die zich net als 
wij inzetten voor gebed, bewustwording en fond-
senwerving in de eigen omgeving. Daarnaast heeft 
Open Doors International ‘veldkantoren’, in en nabij 
gebieden waar christenvervolging plaatsvindt. De 
steun aan vervolgde en bedreigde christenen wordt 
vanuit deze veldkantoren uitgevoerd. Kijk voor meer 
informatie op www.opendoors.org.

1.2 
VOOR DE VERVOLGDE KERK: 
Gebed, hulp en ‘er zijn’

DE STEUN DIE OPEN DOORS AAN VERVOLGDE EN BEDREIGDE CHRISTENEN BIEDT, KENT VELE VORMEN. BIJ DE INVULLING 

ERVAN LATEN WE ONS LEIDEN DOOR WAT ZIJ ZÉLF AANGEVEN NODIG TE HEBBEN.
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1.3  
IN NEDERLAND EN VLAANDEREN: 
Gebed, bewustwording en 
fondsenwerving

IN NEDERLAND EN VLAANDEREN GEVEN WE DEZE VERBINDING MET VERVOLGDE CHRISTENEN VORM DOOR ACTIVITEITEN 

EN MATERIALEN ROND GEBED, BEWUSTWORDING EN FONDSENWERVING. ZO BETREKKEN WIJ MENSEN BIJ DE VERVOLGDE 

KERK EN ZAMELEN WIJ GELD IN OM DEZE TE STEUNEN.

Onze droom 
voor 2025

DE VISIE VAN WAARUIT WIJ IN  

NEDERLAND EN VLAANDEREN WERKEN, 

HEBBEN WE VERWOORD IN ONZE 

DROOM VOOR HET JAAR 2025:

Christenen zijn zich ervan bewust dat 
ze onderdeel zijn van één wereldwijd 
lichaam. Christenen zoeken actief naar 
manieren om vervolgde broers en 
zussen te ondersteunen. De vervolgde 
kerk is een natuurlijk onderdeel van 
het dagelijks leven van christenen. 
Verhalen uit de vervolgde kerk hebben 
ervoor gezorgd dat alle Nederlandse en 
Vlaamse christenen discipelen willen 
zijn. Verschillen staan niet in de weg. De 
hele kerk is wakker en waakzaam.

1.4 
Ontwikkelingen 
in 2018

ONS WERK IN NEDERLAND EN VLAANDEREN DOEN WE OP BASIS VAN EEN 

STRATEGISCH PLAN. HIERIN MAKEN WE KEUZES VOOR DE LANGERE TERMIJN, DIE 

PER JAAR NADER OMSCHREVEN EN – WAAR NODIG – AANGEVULD WORDEN. 

ELK JAAR HEEFT ZO ZIJN EIGEN ACCENTEN.

Voor 2018 kozen we met name de volgende aandachtspunten:

•  Overal waar we komen, vragen we om blijvend gebed voor en met de  
vervolgde kerk;

• We willen de relatie met onze achterban verdiepen;
•  Verschillende doelgroepen nog beter benaderen op de manier die hun 
aanspreekt.

In ons jaarplan voor 2018 hebben we deze accenten uitgewerkt in tientallen 
individuele doelen voor onze verschillende projectgroepen en activiteiten. Ze 
klinken door in het overzicht van onze activiteiten in hoofdstuk 3. Over onze 
financiële doelstellingen voor 2018 leest u meer in hoofdstuk 6.
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1.5 
Kansen en bedreigingen

OM ZO GOED MOGELIJK AAN ONZE 

MISSIE TE KUNNEN WERKEN, MOETEN 

WE ALERT ZIJN OP WAT ER IN DE 

WERELD OM ONS HEEN GEBEURT. HET 

GAAT DAN NIET ALLEEN OM ZAKEN 

DIE DIRECT TE MAKEN HEBBEN MET 

CHRISTENVERVOLGING, MAAR OM 

ALLERLEI ONTWIKKELINGEN DIE VAN 

INVLOED (KUNNEN) ZIJN OP ONS 

WERK.

Regelmatig brengen we in kaart wat de 
sterke en zwakke punten van 
Open Doors zijn en welke kansen en 
risico’s we voor ons werk zien. Dit helpt 
ons om tijdig maatregelen te nemen en 
mogelijkheden te benutten. Hieronder 
noemen we de belangrijkste punten 
uit onze meest recente analyse, die we 
vervolgens kort toelichten.

Sterke en zwakke 
punten van 
Open Doors
Sterke punten
•  Ons hulpaanbod wordt 

bepaald door de behoefte van 
de mensen waar het ons om 
gaat: vervolgde en bedreigde 
christenen

•  Grote achterban
•  Persoonlijke communicatie 

d.m.v. gebedspunten, verhalen 
en persoonlijk contact

•  Inspirerende en bemoedigen-
de activiteiten (geloofsop-
bouw)

Zwakke punten
•  Onze aanpak is te weinig 

marktgericht
•  Digitale marketing staat bij 

ons nog in de kinderschoenen
•  De inrichting van processen 

kan beter

Relaties verdiepen
We constateren dat onze relaties 
een goed beeld hebben van wie wij 
zijn en wat we doen en dat zij ons 
werk waarderen. Met onze keuze 
om de relatie met onze achterban 
te verdiepen bouwen we voort op 
deze sterke punten.

In de wijze waarop we mensen 
benaderen die ook bij onze missie 
betrokken zouden kunnen worden, 
valt nog veel te winnen. We willen 
beter aansluiten bij wat hen bezig-
houdt. Daarbij besteden we volop 
aandacht aan de mogelijkheden 
van online en interactieve media.

De manier waarop we werken, gaan 
we de komende periode onder de 
loep nemen en verbeteren.

Kansen en 
bedreigingen in 
onze omgeving
Kansen
•  De persoonlijke relatie met 

onze achterban versterken en 
hen actief inzetten

•  Digitalisering
•  Samenwerken met andere 

organisaties

Bedreigingen
•  Toenemende concurrentie van 
andere goede doelen

•  Negatieve publieke opinie 
over goede doelen

•  Bescherming van privacy-
gevoelige data stelt steeds 
hogere eisen

Achterban actief inzetten en 
vergroten
Mensen zijn eerder bereid hun steun te 
geven, als het doel aanbevolen wordt 
door iemand uit de eigen kring. Daar-
om motiveren en ondersteunen we 
onze achterban om in hun omgeving 
over ons werk te praten. We verwach-
ten dat daardoor niet alleen het aantal 
relaties zal groeien, maar ook dat onze 
band met hen en de onderlinge band 
sterker zal worden. Door beter en in-
tensiever gebruik te maken van digitale 
media verwachten we een grotere 
groep te bereiken met het verhaal van 
de vervolgde kerk.

Mogelijkheden tot samenwerken
Na de komst van onze nieuwe direc-
teur-bestuurder Maarten Dees (zie 
pagina 35) is contact gelegd met vele 
collega-bestuurders van christelijke 
goede doelen, om elkaar te leren ken-
nen, maar ook om mogelijkheden tot 
meer samenwerken te verkennen. 

Helder profi leren
De concurrentie van met name andere 

christelijke goede doelen neemt toe. 
Daarom is het van belang om ons hel-
der te profi leren als een organisatie met 
een unieke missie en een gezagheb-
bende stem. We doen dit onder andere 
door meer focus in onze communicatie 
en door ons nadrukkelijker in te zetten 
op het gebied van belangenbeharti-
ging richting politiek en samenleving.

Negatieve berichtgeving over (andere) 
goede doelen kan ook onze reputatie 
schaden. We moeten onze goede naam 
daarom niet alleen benutten, maar ook 
bevestigen, met name door te blijven 
investeren in onze relatie met en helde-
re communicatie naar onze achterban. 

AVG
In mei 2018 werd de Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming (AVG) 
van de Europese Unie van kracht. Ook 
wij willen als organisatie zorgvuldig 
omgaan met de privacy van onze ach-
terban en hebben uiteraard maatrege-
len genomen om te voldoen aan deze 
vernieuwde regelgeving.
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Door vervolgde christenen te laten weten dat medegelovigen wereldwijd voor 
hen bidden en in actie komen, kunnen we hen geweldig steunen. Vandaar dat 
gebed en ‘er voor hen zijn’ meeklinken in de verhalen op de volgende pagina’s, 
waarmee we een overzicht geven van verschillende vormen van ondersteuning 
in 2018.

2.1 
Gebed, hulp en 
‘er zijn’

ONZE ONDERSTEUNING VAN DE VERVOLGDE KERK BEGINT MET GEBED. VOOR 

PRAKTISCHE HULP WERKEN WE ZO VEEL MOGELIJK SAMEN MET KERKEN EN 

CHRISTENEN TER PLEKKE. ‘ER ZIJN’ IS HET DERDE ASPECT VAN ONZE ONDER-

STEUNING. DIT BETEKENT OOK HEEL CONCREET DAT WE ONZE VERVOLGDE 

BROERS EN ZUSSEN – WAAR DAT MOGELIJK IS – OPZOEKEN EN BEMOEDIGEN.

De cijfers die we in dit hoofd-
stuk noemen, zijn totaalcijfers 
voor het werk van Open Doors 
International. Een deel daarvan 
is mogelijk gemaakt door de 
inkomsten van onze activiteiten 
in Nederland en Vlaanderen (zie 
hoofdstuk 3).

Rafael in een pompoenenkas in Irak, die is opgezet met een microkrediet

Nieuwe toekomst voor christenen in Irak en Syrië
IN 2018 WERD ER WEER PASEN GEVIERD IN DE VLAKTE VAN NINEVÉ (IRAK). DAT 

WAS VOOR HET EERST SINDS ISLAMITISCHE STAAT (IS) ALLE CHRISTENEN UIT DIT 

GEBIED VERDREEF. NU DE TERREURORGANISATIE VERSLAGEN IS, KEREN VELE 

GEZINNEN TERUG. HIER EN OP VERSCHILLENDE ANDERE PLEKKEN IN IRAK EN SYRIË 

ONDERSTEUNT OPEN DOORS HEN BIJ HET WEER OPBOUWEN VAN HUN BESTAAN.

2.2 
Ondersteuning 
in 2018

De verwoesting die IS heeft achterge-
laten is enorm. Huizen zijn beschadigd 
of zelfs onbewoonbaar geworden. 
Kerken zijn vaak bewust neergehaald. 
En wat pijnlijker is, veel kerken en 
huizen van christenen zijn intussen 
door anderen ingenomen, die niet van 
plan zijn dit terug te draaien. Christenen 
die in zo’n situatie ‘thuis’ komen, staan 
met lege handen.

Opbouwen van de gemeenschap
De ondersteuning die Open Doors via 

lokale kerken en partnerorganisaties 
biedt, kent daarom vele vormen: nood-
hulp, trainingen, traumazorg en hulp 
bij het repareren van huizen. Maar de 
hoofdgedachte achter al dit werk is het 
weer opbouwen van de gemeenschap. 
Want alleen door een gemeenschap te 
vormen kunnen mensen elkaar helpen 
bij het verwerken van hun trauma’s en 
het hoofd bieden aan de uitdagingen 
van de toekomst.

Ondersteuning van 
christenen in Irak en Syrië: 
enkele cijfers uit 2018

 Irak: 1.051 huizen 
gerepareerd in de Vlakte 
van Ninevé
“Ik was erg verdrietig toen we 
terugkwamen en ik ons ver-
brande huis zag. Nu is het weer 
zoals het was. Ik ben heel blij 
om weer op mijn eigen kamer 
te slapen.” 
Noeh (12)

Syrië: 9 Centers of Hope 
opgezet
Centers of Hope zijn kerken 
die materiële, psychische en 
sociale hulp bieden aan de lo-
kale bevolking. Ons doel is om 
eind 2020 zestig centra in Syrië 
opgezet te hebben.

Irak & Syrië: ruim 200 
microkredieten
Leningen aan gezinnen waar-
mee zij een eigen onderneming 
kunnen opzetten, zoals de 
verfwinkel op de foto hiernaast.

Verfwinkel in Qaraqosh (Irak), een 
van de ondernemingen die met 
steun van Open Doors opgezet is. 
Inwoners kopen hier materialen 
om hun huis op te knappen. 

x100

x10
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“Als ik een supporter van Open Doors 
zou spreken, zou ik zeggen: enorm 
bedankt”, vertelt Meena. “U moet weten 
hoezeer u ons bemoedigd heeft. En: 
blijft u voor ons bidden.” Samen met 
haar zus volgde zij ook een weer-
baarheidstraining. Dat is een training 
waarmee we christenen toerusten om 
stand te houden tegenover de dreiging 
van vervolging.

Onze visie voor India: een bloeien-
de kerk te midden van vervolging
In India krijgt het hindoenationalisti-
sche gedachtegoed de samenleving 
steeds meer in zijn greep. ‘Een Indiër is 
een hindoe’ is – kort samengevat – de 
visie die de aanhangers van dit gedach-

tegoed willen realiseren. 
Open Doors heeft ook een visie voor 
India. We willen de komende jaren de 
miljoenen christenen in elke hoek van 
het land ondersteunen, door voor hen 
te bidden (zie kader pagina 25) én door 
hen trainingen te bieden. Dit doen we 
via lokale partnerorganisaties. Naast 
weerbaarheidstrainingen gaat het om 
vaktrainingen aan arme christenen zo-
dat ze in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien, en leiderschapstrainingen 
voor voorgangers. Zo willen we de kerk 
in India laten bloeien te midden van 
vervolging.

India: christenen weerbaar maken

SUNITA (25) EN MEENA (32) WERDEN DOOR HUN FAMILIE VERSTOTEN EN IN 

ELKAAR GESLAGEN DOOR FANATIEKE HINDOES. DE REDEN: ZE GELOVEN IN 

JEZUS. DE TWEE ZUSSEN OVERLEEFDEN DE AANVAL MAAR NET. GELUKKIG 

BRACHTEN ANDERE CHRISTENEN HEN IN VEILIGHEID. MET STEUN VAN 

OPEN DOORS BEGONNEN ZE EEN KLEIN WINKELTJE, WAARMEE ZE NIET ALLEEN 

ZICHZELF, MAAR OOK TWEE ANDERE VROUWEN ONDERHOUDEN. EEN VAN HEN 

KON ONLANGS ZELFS EEN STUDIE BEGINNEN.

Kerk op wielen: 
mobiele teams in 
Pakistan
Offi  cieel wordt het aantal 
christenen in Pakistan op 
vier miljoen geschat. Maar 
dan gaat het alleen om 
leden van een kerk. ALIVE, 
een netwerk van Pakistaan-
se kerken, schat dat er nog 
eens vijf miljoen christenen 
zijn, die niet naar een kerk 
kunnen. Zij hebben dage-
lijks te maken met dreiging 
vanuit hun omgeving. 
ALIVE komt deze ‘kerkloze’ 
geloofsgenoten te hulp en 
Open Doors ondersteunt dit 
werk van harte.

De hulp richt zich onder meer 
op christelijke boerengemeen-
schappen. ALIVE biedt mensen 
een luisterend oor, bemoedigt 
hen en geeft praktische hulp, 
trainingen en Bijbelonderwijs. 
In 2018 kwam er een bijzon-
dere bediening bij. “De kerk 
moet naar hen toe”, legt een 
medewerker uit. “Daarom 
sturen we mobiele teams. Een 
kerk op wielen, zeg maar, met 
muziek, fi lms over de Bijbel en 
boeken voor wie kan lezen.” Op 
deze manier heeft ALIVE talloze 
christenen bereikt.

Scholen
Een ander belangrijk onderdeel 
van het werk van ALIVE is de 
bouw van scholen voor kinde-
ren die geen onderwijs kunnen 
volgen. Inmiddels kunnen 
daardoor 1.250 kinderen 
voor het eerst naar school.

De angst voor moslimbekeerlingen is te 
begrijpen. Iedereen kent wel verhalen 
over moslims die deden alsof ze tot 
geloof in Jezus waren gekomen, om op 
die manier in de kerk te kunnen infi l-
treren. Ook denken leden van reguliere 
kerken soms dat moslimbekeerlingen 
niet echt christen kunnen zijn, maar 
een valse leer aanhangen.

Tienerkampen
Open Doors is ervan overtuigd dat 
deze twee groepen christenen elkaar 
juist geweldig tot steun kunnen zijn. 
Om wederzijds begrip te stimuleren 
organiseren we bijeenkomsten op 

verschillende niveaus, waaronder 
tienerkampen voor jongeren met zowel 
een christelijke als een islamitische 
achtergrond. Tijdens zo’n kamp gaan 
de tieners openhartig met elkaar in 
gesprek, over het geloof, maar ook 
over vooroordelen. Vaak zien we de 
deelnemers al tijdens deze bijeenkom-
sten veranderen. Zoals één van hen zei: 
“Ik kan me nu voorstellen hoe het is 
om moslimbekeerling te zijn. In de toe-
komst zal ik anders met hen omgaan.”

Ook in andere landen in Zuidoost-Azië 
organiseert Open Doors dit soort 
bijeenkomsten. 

Indonesië: moslimbekeerlingen ontmoeten 
geloofsgenoten

INDONESISCHE CHRISTENEN MET EEN ISLAMITISCHE ACHTERGROND STUITEN 

VAAK OP WANTROUWEN. NIET ALLEEN VAN HUN FAMILIE, MAAR OOK VAN 

GELOOFSGENOTEN. ANGST EN ONBEGRIP ZORGEN ERVOOR DAT MOSLIMBEKEER-

LINGEN NIET WELKOM ZIJN IN DE REGULIERE KERK. NOODGEDWONGEN VORMEN 

ZE DAAROM EIGEN HUISKERKEN. OPEN DOORS BRENGT DEZE CHRISTENEN BIJ 

ELKAAR.

Noodhulp na 
aardbevingen op 
Sulawesi

IN SEPTEMBER 2018 WERD HET INDO-

NESISCHE EILAND SULAWESI GETROF-

FEN DOOR TWEE AARDBEVINGEN. BIJ 

DE KUSTSTAD PALU VEROORZAAKTEN 

DEZE BOVENDIEN EEN TSUNAMI. 

HET DODENTAL LIEP OP RUIM 2.000. 

TIENDUIZENDEN HUIZEN WERDEN 

VERWOEST. OPEN DOORS DROEG 

BIJ AAN NOODHULP IN KULAWI, EEN 

BERGACHTIG GEBIED DAT VAN OVER-

HEIDSSTEUN VERSTOKEN WAS. 

“Een van de zwaarst getroff en gebie-
den heeft een christelijke gemeen-
schap”, vertelt een medewerker van 
Open Doors. “Het viel ons op dat zij nog 
onvoldoende steun hadden ontvan-
gen.” Er werd direct contact gelegd met 
lokale kerken in het rampgebied om de 
juiste hulp te kunnen bieden. Negen 
kerken werden voorzien van tenten, 
slaapmatten en dekens. Daarnaast deel-
den we 250 voedselpakketten uit.

Tegelijkertijd opende de cursus 
andere deuren, want met hun nieuwe 
vaardigheden hebben de deelnemers 
ook hun maatschappelijke positie sterk 
verbeterd. Lessen in lezen en schrijven 
vormen dus een geweldig middel om 
christenen te ondersteunen. 

Ook in landen als Egypte, Pakistan en 
India volgen jaarlijks duizenden analfa-
bete christenen lees- en schrijfl essen.

Eindelijk de Bijbel kunnen lezen!
In 2018 hebben meer dan 200 christenen in Kameroen een cursus lezen 
en schrijven afgerond. Een nieuwe wereld ging voor hen open: eindelijk 
kunnen ze in hun Bijbel lezen.
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Traumazorg onmisbaar bij ernstige vervolging

MOTAMU UIT ETHIOPIË WAS DE ENIGE IN ZIJN DORP DIE ZIJN GEZIN CHRISTELIJK 

OPVOEDDE. DIE KEUZE MOEST HIJ MET DE DOOD BEKOPEN. VOOR ZIJN VROUW 

BUZE EN HUN KINDEREN BRAK EEN BIJZONDER ZWARE TIJD AAN. OPEN DOORS 

STOND HEN BIJ MET PRAKTISCHE HULP ÉN TRAUMAZORG, EEN ONMISBAAR 

ONDERDEEL VAN ONZE STEUN AAN VERVOLGDE CHRISTENEN.

‘ God beantwoordt 
jullie gebeden. Ik 
werk al vele jaren 
met vluchtelingen uit 
Noord-Korea, maar 
niet eerder zag ik 
er zo veel tot geloof 
komen.’
Een veldwerker 

van Open Doors 

in China

“Op een nacht kwam er een groep 
mannen naar ons huis”, vertelt de 
12-jarige Wasihun. “Ze braken in en 
sleepten mijn vader naar buiten. Daar, 
voor ons huis, doodden ze hem.” Kind of 
volwassene, wie zulke ernstige vormen 
van vervolging heeft meegemaakt, 
heeft veel meer nodig dan praktische 
hulp om er weer bovenop te komen. 
Daarom biedt Open Doors, waar mo-
gelijk, ook psychische ondersteuning. 
Buze is daar erg blij mee: “Ze vroegen 
welke hulp mijn gezin nodig had, en 
zagen alles: mijn kinderen, mijn huis, 

mijn problemen. Ze lieten me weten 
dat ik niet alleen was. Dat gaf me hoop 
om verder te leven.”

Weer kind zijn
In 2018 konden we Wasihun nog een 
vorm van ondersteuning bieden. 
Samen met zijn zusje Bachu mocht 
hij naar een christelijk jeugdkamp van 
Open Doors. Ze hebben ervan genoten: 
ze konden weer kind zijn. 

Wasihun heeft plezier tijdens een spelletje op het jeugdkamp

Aanslagen door Fulani worden 
door Nigeriaanse analisten vaak 
beschouwd als ‘politieke onenigheid’ 
en ‘strijd over grondbezit’. Het rapport 
toont echter aan dat er sprake is 
van een islamitische agenda om 
christenen te verdrijven. De zwaar 
bewapende Fulani willen van het 
zuiden van Kaduna hun religieuze 
en politieke centrum maken. Omdat 

christenen een wapenverbod heb-
ben, hebben de geweldplegers vaak 
vrij spel.

Overheid faalt
Het rapport geeft ook aan dat de 
overheid faalt in het beschermen 
van christenen. In de afgelopen jaren 
is niet één herder gearresteerd naar 
aanleiding van het geweld. Veel 

christenen die gevlucht zijn, leven in 
kampen en ontvangen geen steun.

Door middel van publicaties zoals dit 
rapport geeft Open Doors een stem 
aan vervolgde christenen wereldwijd. 
Daarmee hopen we overheden en 
instanties te bewegen om zich ook 
voor hen in te zetten.

Rapport vraagt aandacht voor religieuze zuivering in Nigeria

GEWELD DOOR FULANI-HERDERS IN DE NIGERIAANSE STAAT KADUNA KOSTTE IN ANDERHALF JAAR TIJD AAN 709 

CHRISTENEN HET LEVEN. 3.459 CHRISTENEN VERLOREN HUN HUIS EN BEZITTINGEN. BIJ VERGELDINGSACTIES OVER-

LEDEN BOVENDIEN 16 MOSLIMS EN RAAKTEN 219 ANDEREN HUIS EN BEZITTINGEN KWIJT. HET ZIJN TRIESTE CIJFERS 

UIT EEN RAPPORT DAT OPEN DOORS IN 2018 UITBRACHT. DAARBIJ RIEPEN WE DE NIGERIAANSE OVERHEID OP OM 

RELIGIEUZE ZUIVERING TEGEN TE GAAN.

Geheime gelovigen bereikt via internet
In veel islamitische landen moeten mensen die meer over het christelijk 
geloof willen weten, in het geheim op zoek naar informatie. Daarom onder-
steunt Open Doors verschillende christelijke websites en sociale media 
waarmee geheime gelovigen in deze landen bereikt worden. Zij kunnen 
daar terecht met hun vragen.

Voor een beter inkomen: 
een koe cadeau

SHUBHI* EN HAAR MAN ZIJN CHRISTEN 

IN HET OVERWEGEND HINDOEÏSTISCHE 

NEPAL. VANWEGE HUN GELOOF ZIJN 

ZE HUN WOONPLAATS UITGEZET. ZE 

ZOCHTEN JARENLANG EEN ANDERE 

PLEK, MAAR WERDEN STEEDS WEER 

WEGGESTUURD. UITEINDELIJK KONDEN 

ZE TERECHT IN EEN AFGELEGEN DORP. 

MAAR OM DAAR WEER EEN BESTAAN 

OP TE BOUWEN, HADDEN ZE WEL WAT 

HULP NODIG.

Het echtpaar bezat slechts een paar 
kippen. Daarnaast hadden ze soms werk 
als dagloner. Met steun van Open Doors 
ontvingen ze een koe. Dankzij de op-
brengst van de melk konden ze geld le-
nen om kippen en koeien erbij te kopen. 
Inmiddels kunnen ze goed rondkomen. 

Een koe cadeau. Zo praktisch kan de 
hulp zijn, waardoor vervolgde christe-
nen weer verder kunnen. In totaal 

ondersteunde Open Doors het afgelo-
pen jaar 375.919 christenen met allerlei 
vormen van praktische hulp.
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2.3  
Geboden hulp
in cijfers
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OP DE WERELDKAART IS TE ZIEN WELKE HULP OPEN DOORS IN 2018 GEBODEN 

HEEFT IN VERSCHILLENDE DELEN VAN DE WERELD. PER REGIO NOEMEN WE DE 

HOEVEELHEID VERSPREIDE LECTUUR EN HET AANTAL MENSEN DAT TRAINING 

OF PRAKTISCHE HULP ONTVING. 

Op het gebied van Advocacy willen 
we een stem zijn voor diegenen die 
zich niet kunnen uitspreken of voor 
zichzelf kunnen opkomen. Dat doen 
we door middel van proactieve trai-
ning, bewustwording en onderwijs 
op het gebied van mensenrechten en 
lokale wetgeving. Daarnaast geven we 
incidenteel juridische ondersteuning 
en willen we invloed uitoefenen op 
overheden om op te komen voor  
christenvervolging.

Op het gebied van Research doen 
we onderzoek om kritieke situaties te 
definiëren, de lokale kerk daarin te on-
dersteunen en onze eigen programma’s 
en projecten te evalueren.

Presence Ministry houdt voor ons in 
dat we ’er zijn‘. We bezoeken buiten 
onze reguliere projecten onze broeders 
en zusters voor bemoediging en more-
le steun. Dit kan ook door middel van 
gebed en gebedsreizen met of zonder 
direct contact met de vervolgde kerk.

2.023.093 BIJBELS EN CHRISTELIJKE 
STUDIEBOEKEN  VERSPREID
 

570.702 MENSEN GETRAIND 

375.919 MENSEN PRAKTISCHE 
HULP GEBODEN
 

ADVOCACY: 51.890 MENSEN 
HULP GEBODEN
 

PRESENCE MINISTRY: 22.035 MEN-
SEN HULP GEBODEN
 

RESEARCH: 34.440 MENSEN HULP 
GEBODEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAALCIJFERS LATIJNS-AMERIKA

2.458 1.749 6.707

TOTAALCIJFERS MIDDEN-OOSTEN,
CENTRAAL-AZIË, NOORD-AFRIKA

1.032.574 282.192 189.115

TOTAALCIJFERS AZIË

TOTAALCIJFERS SUB-SAHARA AFRIKA

914.893

73.195

202.451

84.310

129.108

50.989
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Om die verbinding te onderhouden en verstevigen ontwikkelden we ook in 2018 
vele activiteiten en materialen.

3.1 
Bid, geef, ga

DE ONDERSTEUNING DIE WE VERVOLGDE CHRISTENEN GEVEN, IS MOGELIJK 

DANKZIJ TIENDUIZENDEN MENSEN IN NEDERLAND EN VLAANDEREN. ZIJ BIDDEN, 

GEVEN EN KOMEN IN ACTIE, OMDAT ZIJ ZICH VERBONDEN WETEN MET HUN 

VERVOLGDE BROERS EN ZUSSEN.

Eén in Hem: 
Open Doors-dag 2018

ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 VOND DE 

JAARLIJKSE OPEN DOORS-DAG PLAATS 

IN DE JAARBEURS IN UTRECHT. DE DAG 

TELDE RUIM 8.000 BEZOEKERS, 

WAARONDER 850 KINDEREN DIE AAN 

SPECIALE KINDERPROGRAMMA’S 

MEEDEDEN. HET THEMA WAS ‘ÉÉN 

IN HEM’. DE PRESENTATIE WAS IN 

HANDEN VAN RON VAN DER SPOEL.

3.2 
Activiteiten en 
resultaten in 2018

Broeder Samuel, een kerkleider uit 
India, was een van de sprekers. Hij 
vertelde wat het betekent om christen 
te zijn in een land dat steeds vijandiger 
staat tegenover het christelijk geloof 
(zie pagina 16). Zijn verhaal ging niet al-
leen over de moeilijke momenten, maar 
ook over het moois wat God voor zijn 
kerk doet, te midden van vervolging.

Verschillende media besteedden aan-
dacht aan de dag, waaronder dagblad 
Trouw, het Nederlands Dagblad en het 
Reformatorisch Dagblad. De Evange-
lische Omroep (EO) zond een televi-
sieverslag uit tijdens het programma 
Nederland zingt op zondag op NPO 2.

   

   Opbrengst
– ochtendcollecte: € 195.747 
– middagcollecte: € 65.860

  Tijdens de dag meldden zich 
70 nieuwe ambassadeurs aan: 
zij gaan in hun kerkelijke gemeente 
verbondenheid met de vervolgde kerk 
vormgeven.

‘Ik vond het een prachtige dag, een dag vol kracht, hoop en vertrouwen.’

Gebedscampagne 
‘Eén voor India’
Tijdens de Open Doors-dag hebben 
we de gebedscampagne ‘Eén voor 
India’ gelanceerd. Twee jaar lang 
zullen we in onze gebedsactivi-
teiten extra aandacht vragen voor 
dit immense land en de miljoenen 
christenen die er wonen.
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Schrijven over = schrijven voor de vervolgde kerk

OPEN DOORS WIL HET VERHAAL VAN VERVOLGDE CHRISTENEN AAN ZO VEEL MOGELIJK MENSEN DOORVERTELLEN. WE 

DOEN DIT MET EIGEN PUBLICATIES, ZOALS ONS MAGAZINE, MAAR OOK DOOR ANDERE MEDIA TE BEWEGEN OM OVER DE 

VERVOLGDE KERK TE SCHRIJVEN. EEN BELANGRIJK MIDDEL IS DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING, DIE WE AAN HET BEGIN 

VAN ELK JAAR UITBRENGEN.

Ranglijst Christenvervolging
De Ranglijst Christenvervolging is een 
overzicht van landen waar christenen 
het meest onder druk staan. De editie 
van 2018 verscheen op 10 januari. Daar-
in constateerden we twee zorgwekken-
de trends: in landen waar veel moslims 
wonen, neemt de invloed van radicaal 
islamitisch gedachtegoed toe; in 
landen die overwegend hindoeïstisch 
en boeddhistisch zijn, neemt religieus 
nationalisme toe. Gelukkig zagen we 
ook een andere trend. In vrijwel al 
deze landen groeit de kerk tegen de 
verdrukking in.

Billboards
Naar aanleiding van de lijst verzon-
den we een mailing naar ruim 
750.000 huishoudens om mensen 
te bewegen ons werk te ondersteunen 
met gebed en giften. 5.000 kerken 
kregen een informatiepakket met 
– naast de ranglijst – gebedspunten en 
mogelijkheden om met Open Doors 
samen te werken. Op 28 billboards 
door heel Nederland zetten we con-
fronterende teksten zoals ‘Gemarteld 
omdat ik geloof’. Deze zijn door 
7 miljoen mensen gezien.

Het Open Doors Magazine 
verscheen in 2018 opnieuw zes 
keer, met verhalen uit de vervolg-
de kerk, een gebedskalender en 
waardevolle lessen die vervolgde 
christenen ons kunnen leren. 
Oplage: 82.500.

Het hele jaar door sturen we onze 
achterban nieuws- en gebeds-
brieven per mail. Zo houden we 

hen op de hoogte van actuele 
gebeurtenissen en gebedspunten.

 

Ook in de nacht van 1 op 2 juni, 
de Nacht van Gebed, werd op tal 
van plaatsen in het land aandacht 
gevraagd voor de vervolgde kerk.

Deelnemende kerken Zondag 
voor de Vervolgde Kerk:  223

Aantal locaties 
Nacht van Gebed: 278

Zondag voor de Vervolgde Kerk
DE ZONDAG VOOR DE VERVOLGDE KERK VOND IN 2018 PLAATS OP 

27 MEI EN HAD ALS THEMA ‘IK ZAL ER ZIJN’. KERKEN DIE MET DIT THEMA 

AAN DE SLAG WILDEN, KONDEN GEBRUIKMAKEN VAN ONS INFORMATIE-

PAKKET MET ONDER MEER EEN PREEKSCHETS EN GEBEDSPUNTEN.

  12.834 mensen ontvan-
gen onze maandelijkse digitale 
nieuwsbrief.

9.549 mensen ontvangen 
wekelijks een gebedspunt per 
e-mail.

Magazine en nieuwsbrieven

Women to Women Live

WOMEN TO WOMEN IS HET VROUWENNETWERK VAN OPEN DOORS. IN 2018 

ORGANISEERDEN ZIJ HUN JAARLIJKSE ONTMOETINGSDAG OP ZATERDAG 10 MAART, 

ONDER DE NAAM WOMEN TO WOMEN LIVE. ONGEVEER 570 VROUWEN KWAMEN BIJEEN 

IN DE BASILIEK IN VEENENDAAL. HET THEMA WAS ‘GEBROKEN EN TOCH HEEL’.

Een van de spreeksters was Sofi a uit 
Indonesië. Ze werkt voor een zendings-
organisatie en ontmoet veel vrouwen 
uit de vervolgde kerk. Van hen leerde zij 
hoe God troost en genezing kan bieden 
in schijnbaar hopeloze situaties.

Enquête
Uit onze enquête onder bezoekers 
kwam onder meer naar voren dat de 
vrouwen het een goed georganiseerde 
dag vonden en de ontmoeting waar-
deren, maar dat de nadruk meer moet 
liggen op verhalen uit de vervolgde 
kerk. Dat is iets wat we graag ter harte 
nemen.

  Aantal vrouwen dat in het 
netwerk meeleeft en –bidt: 3.027

Wandeltocht levert 15.000 euro op
Woensdag 11 april 2018 organiseerde Esther Huijser een sponsorwandel-
tocht voor vrouwen in Ridderkerk. De opbrengst was bestemd voor 
Open Doors en onze collega-organisatie SDOK, onder het motto Samen 
voor het éne doel! Ruim 200 meisjes en vrouwen liepen de 5 kilometer 
en brachten samen ruim 15.000 euro bijeen!
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Muskathlon in Jordanië

EEN MUSKATHLON IS EEN UITDAGENDE 

SPORTPRESTATIE OP EEN UNIEKE 

LOCATIE, WAARMEE GELD INGEZA-

MELD WORDT VOOR EEN GOED DOEL. 

IN 2018 ORGANISEERDE INITIATIEFNE-

MER DE 4E MUSKETIER OPNIEUW EEN 

MUSKATHLON VOOR HET WERK VAN 

OPEN DOORS, DIT KEER IN JORDANIË. 

RUIM VIJFTIG MANNEN EN VROUWEN 

DEDEN MEE EN HAALDEN SAMEN 

BIJNA 440.000 EURO OP.

Een ‘muskathleet’ kan kiezen uit 
verschillende sporten: een halve, 
hele of zelfs anderhalve marathon, 60 
kilometer wandelen of 120 kilometer 
mountainbiken. Maar voordat je van 
start gaat, heb je een andere uitdaging: 
zo veel mogelijk sponsorgeld binnen-
halen. Het streefbedrag is 10.000 euro 

‘ De Muskathlon is veel meer dan een rondje op de 
fiets. Je komt in aanraking met wat er niet klopt in 
de wereld: dat christenen zwaar worden vervolgd. 
Daar zijn waar het gebeurt, de mensen in de ogen 
kijken, dat vormt je. Ik wil hoop en licht brengen in 
het Midden-Oosten en de mensen daar laten weten 
dat ze geliefd zijn.’

Een deelnemer aan de Muskathlon voor 
Open Doors in 2018

per persoon. Dat bleek in 2018 niet 
voor iedereen haalbaar, ook omdat de 
reiskosten daar nog bij komen, maar de 
uiteindelijke opbrengst blijft fabuleus! 
Van dit bedrag wordt 94 procent 
besteed aan steun voor de vervolgde 
kerk (de overige 6 procent gaat naar de 

organisatie). Die steun krijgt een extra 
dimensie doordat deelnemers in de 
dagen rond de eigenlijke Muskathlon 
verschillende ontmoetingen hebben 
met christenen die weten wat het is om 
vanwege je geloof vervolgd, bedreigd 
en/of onderdrukt te worden.
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‘ Weer ben ik geraakt door 
het geloof van de 
vervolgden. Ze prijzen God 
in alle omstandigheden! 
Ze zijn een voorbeeld 
voor mij. Ik ben dankbaar 
dat ik de verhalen door 
mag vertellen tijdens 
presentaties.’

Een deelnemer aan 
onze reis naar Ethiopië 
in 2018

Open Doors online 
in 2018

 WEBSITE: 

639.072 PAGEVIEWS 

121.806 UNIEKE BEZOEKERS

 FACEBOOK: 

17.354 VOLGERS

 TWITTER: 

8.638 VOLGERS 

Reizen met Open Doors

ELK JAAR ORGANISEERT OPEN DOORS VERSCHILLENDE REIZEN, WAARBIJ CHRIS-

TENEN UIT NEDERLAND EN VLAANDEREN EN CHRISTENEN UIT DE VERVOLGDE 

KERK ELKAAR KUNNEN ONTMOETEN EN BEMOEDIGEN. IN TOTAAL MAAKTEN 269 

REIZIGERS IN 2018 VAN DEZE MOGELIJKHEID GEBRUIK. ZIJ BEZOCHTEN ONDER 

MEER ETHIOPIË, IRAN EN NOORD-KOREA.

“De verhalen uit het Open Doors Magazine 
hebben een gezicht gekregen”, vertelt 
Loïs* die in 2018 meeging naar Vietnam. 
“In de voorbereiding ging het over 
het bemoedigen van mensen in het 
land waar je bent. Onderweg merkte 
ik steeds meer hoe ik zelf bemoedigd 
werd door het geloof van broeders en 
zusters daar.”

Zestien van de reizigers werken bij 
Open Doors Nederland. We vinden het 
belangrijk dat medewerkers per-
soonlijke ontmoetingen hebben met 
geloofsgenoten die vervolging ervaren. 
Zo komen ze in aanraking met het hart 
van onze missie (zie ook paragraaf 4.3).

Aantal reizen: 29

Totaal aantal reizigers in 2018: 
269

36 reizigers meldden zich aan als 
ambassadeur voor Open Doors

www.opendoors.nl/reizen

OPEN DOORS 
REIZEN

20
18
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Dinsdag 12 juni 2018 vond 
in Singapore een historische 
gebeurtenis plaats. De Ame-
rikaanse president Donald 
Trump en Kim Jong-un, leider 
van Noord-Korea, ontmoetten 
elkaar die dag voor topoverleg. 

Aan de vooravond van deze 
ontmoeting riep Open Doors chris-
tenen op om die dag te omringen 
met volhardend gebed.

Er is geen land waar christenen het 
zwaarder hebben dan in 
Noord-Korea. Bijbels zijn er verbo-
den en meer dan 50.000 gelovigen 
lijden in verschrikkelijke werkkam-
pen. Open Doors probeert ‘broers 
en zussen’ op allerlei manieren te 
helpen.

Top tussen VS en Noord-Korea omringd 
door gebed

Mailings
In 2018 verstuurden we tien fondsen-
wervende mailings. De eerste was naar 
aanleiding van de nieuwe Ranglijst 
Christenvervolging (zie hierboven). 
Vervolgens vroegen we onder meer om 
steun voor de wederopbouw in Irak en 
Syrië en voor een weerbare kerk in de 
Hoorn van Afrika en India. Tot de 
mailings hoorden ook twee zogenoem-
de ‘Hartenkreten’, één voor Pakistan 

en één voor Indonesië, met meer 
uitgebreide informatie over de nood 
van christenen in deze landen. Zie voor 
bijbehorende verhalen hoofdstuk 2.

   Totale opbrengst mailings: 
€ 1.958.071HARTENKREET

 CHRISTENVERVOLGING 
 IN HET GROOTSTE 

 MOSLIMLAND TER WERELD 

632.030-01 A5 boekje DM Hartenkreet-Indonesië_wtk.indd   1 21-08-18   15:02

Rond de publicatie van de 
Ranglijst Christenvervolging waren dat 
onder meer NOS Radio 1, de EO, Trouw, 
de Telegraaf, het Nederlands Dagblad 
en Elsevier. 

Asia Bibi
Andere berichten die door verschillende 
media werden opgepikt, betroff en bijvoor-
beeld het rapport over religieuze zuivering 
in het Nigeriaanse Kaduna (zie pagina 
19) en het nieuws rond de Pakistaanse 

christen Asia Bibi. Zij werd eind 2018 
na een jarenlang voortslepend proces 
vrijgesproken van de aanklacht wegens 
godslastering die tegen haar was inge-
diend. Asia zat acht jaar in de dodencel.

In totaal werkte Open Doors in 2018 
mee aan 63 uitzendingen en publica-
ties in landelijke en regionale media. 
Het aantal artikelen waarin Open Doors 
genoemd werd, is een veelvoud daar-
van. Wij zijn hier dankbaar voor.

Open Doors in de media

REGELMATIG REAGEREN RADIO- EN TELEVISIEPROGRAMMA’S, KRANTEN, 

TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSSITES OP BERICHTEN OVER DE VERVOLGDE KERK DIE 

OPEN DOORS NAAR BUITEN BRENGT.

3.3 
Evaluatie

HET IS IEDER JAAR WEER BIJZONDER TE ERVAREN OP WELKE WIJZE DE 

HERE GOD MENSEN BETREKT BIJ ZIJN WERK. OPEN DOORS WIL EEN INSTRUMENT 

ZIJN IN HET KONINKRIJK VAN GOD EN DOET DAARBIJ REGELMATIG EEN BEROEP 

OP BROEDERS EN ZUSTERS IN NEDERLAND EN VLAANDEREN.

In 2018 is opnieuw gebleken dat veel mensen zich verbonden voelen met de 
missie en boodschap van Open Doors. Dit is tot uiting gekomen in de ruim 374.000 
giften dat wij mochten ontvangen ten behoeve van de vervolgde kerk, maar ook 
uit de vele bemoedigingen die we op andere manieren ontvingen.

Middels de Ranglijst Christenvervolging hebben we publiek aandacht gevraagd 
voor de wereldwijde toename van vervolging. In 2018 werden er nieuwe manieren 
gekozen, zoals de inzet van billboards, om hier aandacht voor te vragen. Naast deze 
actie is er ook aandacht gevraagd voor:

•  de situatie van christenen in het Midden-Oosten die hun leven na de oorlog 
en het geweld van IS weer proberen op te bouwen; 

•  broeders en zusters in India en Pakistan die te maken hebben met de gevol-
gen van een radicaliserende samenleving;

•  de ontvoering van christelijke meisjes en jonge vrouwen in Egypte;
•  noodhulp aan christenen in Centraal-Azië;
•  christenen in de Hoorn van Afrika die te maken hebben met geweld van 

terreurgroep al-Shabaab;
•  noodhulp aan de door een aardbeving getroff en christenen in Indonesië.

In het afgelopen jaar zijn er situaties geweest waarin God op bijzondere wijze heeft 
voorzien in een nood waarvoor aandacht werd gevraagd. Ook voor het komend 
jaar willen wij hierin op de Here God vertrouwen.
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De reorganisatie was erop gericht 
de inrichting van de organisatie te 
verbeteren en te bouwen aan financiële 
gezondheid, ook op langere termijn. 
De invoering van de nieuwe structuur 
had echter heel wat wijzigingen in het 
personeelsbestand en de samenstelling 
van teams tot gevolg. Enkele teams 
bestonden voor een groot deel uit 

nieuwe medewerkers. Dit verklaart in 
belangrijke mate waarom de reorga-
nisatie niet meteen tot de gewenste 
resultaten leidde. In het voorjaar van 
2018 vond bovendien een bestuurswis-
seling plaats. De heer Kraan vertrok en 
werd opgevolgd door de heer Dees (zie 
pagina 35).

Dankbaarheid
Met dankbaarheid kunnen we vaststel-
len dat we inmiddels met hernieuwd 
elan in de nieuwe organisatiestructuur 
aan de slag zijn gegaan. Daarbij worden 
we zeer bemoedigd door een financieel 
resultaat dat onze verwachtingen heeft 
overtroffen (zie hoofdstuk 6).

4.1 
Inleiding

SINDS 1 JANUARI 2018 WERKT OPEN DOORS IN EEN NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR. DEZE WAS HET RESULTAAT VAN 

EEN REORGANISATIETRAJECT DAT TOT DOEL HAD OM IN DE KOMENDE JAREN EFFECTIEVER AAN ONZE MISSIE TE KUNNEN 

WERKEN. DE VERANDERINGEN HADDEN EEN STEVIGE IMPACT OP DE MEDEWERKERS, MAAR EEN JAAR LATER ZIEN WE DAT 

ZIJ, EN DE TEAMS DIE ZE SAMEN VORMEN, HUN WEG IN DE NIEUWE WERKWIJZE VINDEN.

Directeur

HRM

Manager

Management
support

Manager

Team Support Team ReizenTeam 
CommunicatieTeam MarketingTeam KCCTeam Relatie-

management

Maarten kent de organisatie goed. Zo 
zat hij bijna tien jaar in het bestuur van 
Open Doors International. De vraag of 
hij het bestuur van  
Open Doors Nederland op zich wilde 
nemen kwam precies op het goede 
moment. Maarten: “Als zelfstandig 
ondernemer ben ik bij verschillende 
opdrachtgevers interim-manager 
geweest. De afgelopen vijf jaar was dat 
met name bij het GVB, het gemeentelijk 
vervoersbedrijf in Amsterdam, waar ik 
verantwoordelijk was voor het onder-
houd van de railinfrastructuur en tevens 
de organisatie voor het onderhoud 
van de Noord/Zuidlijn mocht helpen 
opzetten. Met die klus was ik een paar 
maanden eerder klaar dan verwacht. 
Net toen ik me opmaakte om het een 
paar maanden wat rustiger aan te doen, 
werd ik gevraagd om bij Open Doors 
Nederland te komen.”

Kwetsbaar
“De organisatie zat in een kwetsbare 
fase. De nieuwe structuur stond, maar 
er waren nog geen duidelijke strategi-
sche doelstellingen en heldere proces-
sen om van daaruit aan de slag te gaan. 
We hebben daarom eerst gewerkt 
aan een strategisch plan. Dat werd 
in de zomer vastgesteld. En op basis 
daarvan hebben de teams hun plannen 
voor 2019 gemaakt. Daarna zijn we 
begonnen met het beschrijven van 
de processen op een manier dat alles 
meewerkt om onze ambitieuze doelen 
te realiseren. Omdat we veel nieuwe 
medewerkers aan boord hebben, is 

het goed om deze stappen samen te 
doorlopen, zodat iedereen, ervaren en 
nieuwe collega’s, één is in begrijpen en 
handelen.”

Inspirerend
“Inmiddels is het 2019 en zijn we 
begonnen om onze strategische prio-
riteiten te toetsen. We hebben onlangs 
opnieuw doordacht wat Open Doors 
ten diepste beweegt. Als management-
team hebben we daarbij samen het 
boek Bouwen in een verscheurde wereld 
van Anne van der Bijl, de oprichter van 
Open Doors, gelezen. Dat vonden we 
zo inspirerend, dat we inmiddels heb-
ben afgesproken dat alle medewerkers 
dit boek gaan (her)lezen en bespreken 
in hun teams.”

“Voor mij persoonlijk is het heel mooi 
om werkzaam te kunnen zijn in de 
organisatie die al zo veel jaren mijn 
hart heeft. En het is mijn ambitie om de 
organisatie weer te zien groeien in  
effectiviteit door nog veel meer  
mensen in Nederland en Vlaanderen te 
verbinden aan de vervolgde kerk.”

4.2 
Nieuwe directeur-bestuurder

MAARTEN DEES WERD 1 APRIL 2018 AANGESTELD ALS INTERIM-DIRECTEUR-BESTUURDER VAN OPEN DOORS NEDERLAND. 

PER 1 JANUARI 2019 IS HIJ IN LOONDIENST. ZO KAN HIJ OOK DE KOMENDE TIJD LEIDING GEVEN AAN DE ORGANISATIE WAAR-

MEE HIJ ZICH NAUW VERBONDEN VOELT EN DIE HIJ DAAROM GRAAG WEER ZIET GROEIEN IN HAAR ROL.
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4.3 
Ondernemingsraad

In het voorjaar van 2018 heeft de 
ondernemingsraad aangegeven graag 
betrokken te worden bij de aanstelling 
van een nieuwe directeur-bestuurder. 
Toen de Raad van Toezicht  
Maarten Dees voorstelde, heeft de OR 
dan ook eerst een gesprek met hem ge-
had. Dat leidde tot een positief advies 
voor een interim-periode van zes maan-
den. Na een peiling onder medewer-
kers heeft de OR later in het jaar aan de 
Raad van Toezicht het advies gegeven 
dit dienstverband te verlengen.

Motivatiereizen
Met de nieuwe directeur-bestuurder 
heeft de OR inmiddels elk kwartaal 
en formele bijeenkomst en elke twee 
weken informeel overleg. Tot de onder-
werpen die verder in 2018 aan de orde 

kwamen, behoort de nieuwe regeling 
van motivatiereizen. Die houdt in dat 
medewerkers vaker op reis kunnen om 
de vervolgde kerk te bezoeken. De OR 
is hier erg tevreden mee. Ook is de OR 
blij met de nieuwe aanpak van functio-
neringsgesprekken, met meer aandacht 
voor de persoonlijke ontwikkeling van 
medewerkers en de randvoorwaarden 
waaronder zij hun werkzaamheden 
goed kunnen uitvoeren.

ALS ORGANISATIE VINDEN WE HET 

BELANGRIJK DAT MEDEWERKERS BE-

TROKKEN ZIJN BIJ DE INRICHTING VAN 

ONS WERK. SINDS TWEE JAAR HEBBEN 

WE DAARVOOR EEN ONDERNEMINGS-

RAAD (OR). DEZE KOMT NAMENS DE 

MEDEWERKERS OP VOOR ONDER 

MEER GOEDE ARBEIDSVOORWAAR-

DEN, VOLDOENDE WERKOVERLEG EN 

GELIJKE BEHANDELING.

4.4 
Gebed

WE HECHTEN ERAAN OM AL ONS WERK IN GEBED AAN DE HERE GOD VOOR TE 

LEGGEN. WE BIDDEN VOOR ONZE VERVOLGDE BROERS EN ZUSSEN, DE HULP 

DIE WIJ GEVEN, EN VOOR ONZE ACTIVITEITEN IN NEDERLAND EN VLAANDEREN: 

NIET ALLEEN DE GROTERE, ZOALS EVENEMENTEN EN REIZEN, MAAR OOK VOOR 

BEDRIJFSMATIGE ZAKEN, VERGADERINGEN, PRESENTATIES, ENZOVOORT.

Op ons kantoor in Ermelo beginnen 
we elke werkdag met een gezamenlijk 
gebedsmoment, een dagopening. 
Twee keer per maand is er een extra 
gebedsbijeenkomst in de middag. Ook 
openen we elk nieuw kalenderjaar ge-
zamenlijk en houden we twee keer per 
jaar een speciale gebeds- en vastendag. 
Daarnaast vragen we medewerkers bij 
dringende zaken om samen te komen 
voor gebed.
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4.5 
Vrijwilligers

ZONDER DE INZET VAN TROUWE VRIJWILLIGERS ZOUDEN VEEL VAN ONZE 

ACTIVITEITEN ONDENKBAAR ZIJN. ZIJ HELPEN MET PRAKTISCHE KLUSSEN IN EN 

ROND ONS HOOFDKANTOOR EN ZETTEN ZICH IN OM HET WERK VAN OPEN DOORS 

BEKEND TE MAKEN IN NEDERLAND EN VLAANDEREN.

In 2018 konden we rekenen op 35 kantoorvrijwilligers en 52 ‘sprekers’. 
Sprekers van Open Doors houden namens de organisatie (s)preekbeurten en 
presentaties, onder meer in kerken en op scholen. Daarnaast hebben we 
387 ambassadeurs, mensen die in hun directe omgeving – bijvoorbeeld hun 
kerk – ons werk onder de aandacht brengen en schrijfacties of fondsenwervende 
activiteiten organiseren. Eind 2017 waren dit er nog ongeveer 250. Met ingang van 
2018 roepen we bij activiteiten, zoals de Open Doors-dag, mensen bewust op om 
ambassadeur te worden. Daardoor is het aantal flink toegenomen.

4.6 
Cijfers Eind 2018

AANTAL MEDEWERKERS

50 MEDEWERKERS
TOTAAL AANTAL FTE: 36,08

GEMIDDELDE LEEFTIJD

VERZUIMPERCENTAGE 
incl. zwangerschap

VERZUIMPERCENTAGE 
excl. zwangerschap

AANTAL AMBASSADEURS

Eind 2017

AANTAL MEDEWERKERS

47 MEDEWERKERS

GEMIDDELDE LEEFTIJD

VERZUIMPERCENTAGE 
incl. zwangerschap

VERZUIMPERCENTAGE 
excl. zwangerschap

AANTAL AMBASSADEURS

20
(40%)

30
(60%)

18
(40,9%)

29
(59,1%)

43,5
JAAR

41,4
JAAR

2,8 % 5 %

4,9 % 6,28 %

387 250
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5.1 
Inleiding

OPEN DOORS NEDERLAND WERKT MET HET ZOGENOEMDE ‘RAAD VAN 

TOEZICHT-MODEL’. IN DIT MODEL ZIJN HET BESTUUR VAN DE ORGANISATIE EN 

HET TOEZICHT AAN VERSCHILLENDE PERSONEN TOEVERTROUWD. ZO KAN HET 

TOEZICHT ONAFHANKELIJK UITGEVOERD WORDEN.

Deze scheiding van taken is een aanbeveling uit de Code Goed Bestuur van de SBF 
(Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) en een van de voorwaarden 
voor de erkenning als goed doel door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).

Erkend Goed Doel
Het CBF is de externe toezicht-
houder van goede doelen in 
Nederland. Om een ‘Erkend 
Goed Doel’ te zijn, moet een 
organisatie voldoen aan een 
groot aantal door het CBF 
geformuleerde normen voor 
werkwijze, beleid en beheer. 
Goede verantwoording hoort 
daar ook bij. Mede daarom is 
de scheiding van besturen en 
toezicht houden in de normen 
opgenomen.

Kijk voor meer informatie op 
www.cbf.nl.

Tot half maart 2018 was de heer Ruud Kraan algemeen direc-
teur van de organisatie. Hij is opgevolgd door de heer 
Maarten Dees (zie pagina 35). Tot zijn verantwoordelijkheden 
als directeur-bestuurder behoren de visie en strategie van 
Open Doors Nederland en de contacten met externe partijen 
en media. Ook heeft hij de opdracht om de Raad van Toe-
zicht in staat te stellen zijn toezichthoudende taak te kunnen 
vervullen. Daarom is de directeur-bestuurder aanwezig bij 
vergaderingen van de raad om rapport uit te brengen over 
de uitvoering van het werk en de fi nanciële stand van zaken.

Tot de belangrijkste werkzaamheden van de directeur-
bestuurder in 2018 horen:

•  Vaststelling jaarrekening en bestuursverslag 2017
•  Vaststelling meerjarenplan 2019-2021 (zie hieronder)
• Vaststelling jaarplan en begroting 2019

Meerjarenplan 2019-2021
In de zomer van 2018 hebben de directeur-bestuurder en 
het managementteam het Meerjarenplan 2019-2021 opge-
steld. Boven op onze basisstrategie – het verbinden van de 
kerk in Nederland en Vlaanderen met de vervolgde kerk – 
hebben we voor de komende jaren de volgende prioriteiten 
benoemd:

•  Verbreden van onze achterban
•  Versterken van onze online aanwezigheid
•  Verbeteren van onze processen en prestaties
•  Bouwen van een geestelijk ondernemende cultuur

Het Meerjarenplan 2019-2021 is eerst in concept aan de Raad 
van Toezicht voorgelegd (juli 2018) en vervolgens ter vaststel-
ling (september 2018).

5.2 
Bestuur in 2018

HET BESTUUR VAN OPEN DOORS NEDERLAND BERUST BIJ DE ALGEMEEN DIRECTEUR. HIJ STELT ALS DIRECTEUR-

BESTUURDER HET BELEID VAST. VOOR BELANGRIJKE ONDERDELEN, ZOALS STRATEGISCHE KEUZES, IS INSTEMMING VAN DE 

RAAD VAN TOEZICHT VEREIST. DE RAAD VAN TOEZICHT ZIET VERVOLGENS TOE OP DE UITVOERING VAN HET BELEID.   
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Meerjarenraming
Net als onze zusterorganisaties in andere 
landen, stellen we in het voorjaar een 
voorlopige meerjarenraming op. Deze 
is gebaseerd op een evaluatie van voor-
gaande jaren, het eerste kwartaal van 
het lopende jaar en actuele ontwikkelin-
gen. Op basis van deze meerjarenramin-
gen bepaalt Open Doors International 

het kader voor de ondersteuning die 
we de vervolgde kerk in de komende 
periode kunnen bieden.

Jaarplan
Voor de invulling van ons jaarplan doen 
leidinggevende medewerkers van 
onze teams voorstellen, na evaluatie 
van de activiteiten en resultaten over 

het afgelopen jaar. Het jaarplan wordt 
vervolgens, inclusief budget, vastge-
steld door de directie, ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Raad van Toezicht 
en ten slotte ingediend bij Open Doors 
International. Met ons jaarplan stellen 
we ook begrotingen per team op.

Maandelijkse toetsing
Maandelijks toetst de directie met het 
managementteam de voortgang van 
het beleid. Daarvoor maken we gebruik 
van een dashboard met belangrijke 
indicatoren, gebaseerd op de doelen in 
ons jaarplan. Deze indicatoren zijn zo-
wel fi nancieel als inhoudelijk van aard.

Beleidscyclus Open Doors Nederland

OPEN DOORS NEDERLAND WERKT VANUIT EEN LANGETERMIJNVISIE (ZIE ONZE 

DROOM VOOR 2025 IN PARAGRAAF 1.3). DEZE VISIE GEEFT RICHTING AAN ONZE 

PLANNEN OP KORTE EN LANGERE TERMIJN. WE STELLEN DRIEJARENPLANNEN 

OP, DIE WE IEDER JAAR BIJSTELLEN, EN OP BASIS DAARVAN SCHRIJVEN WE VOOR 

ELK JAAR EEN JAARPLAN.

In 2018 bestond de Raad van Toezicht uit vijf leden. De 
samenstelling bleef het hele jaar ongewijzigd. Leden van 
de raad doen hun werk als onbetaalde vrijwilliger.

Commissies
De raad telt twee commissies. De auditcommissie houdt 
toezicht op de fi nanciële gang van zaken. De remuneratie-
commissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de 
directeur-bestuurder en doet een voorstel voor de beloning 
van deze functie. Open Doors volgt daarbij de Adviesregeling 
Beloning Directeuren van Goede Doelen van de 
brancheorganisatie Goede Doelen Nederland.

Vergaderingen en thema’s
In 2018 had de Raad van Toezicht vier reguliere 
vergaderingen. Daarin kwamen onder meer de volgende 
onderwerpen aan de orde:

•  Jaarrekening en bestuursverslag 2017
•  Kwartaalrapportages
•  Meerjarenplan 2019-2021
•  Jaarplan en begroting 2019

Reguliere vergaderingen worden doorgaans bijgewoond 
door de directeur-bestuurder. Daarnaast is vaak een verte-
genwoordiger van het leiderschapsteam van Open Doors 
International aanwezig. Dit is met name belangrijk voor de 
verbinding met het werk van Open Doors wereldwijd.

Naast de reguliere zijn ook een aantal extra vergaderingen 
gehouden. Zo was er in maart een bijeenkomst voor het 
benoemen van Maarten Dees als interim-directeur-bestuur-
der. Tijdens een extra vergadering in mei werd de raad 
bijgepraat over ontwikkelingen in het werk van onze 
verschillende zusterorganisaties en kreeg de raad inzicht in 
ontwikkelingen in de vervolgde kerk aan 
de hand van de Ranglijst Christenvervolging.

5.3 
Toezicht in 2018

DE RAAD VAN TOEZICHT VAN OPEN DOORS NEDERLAND HOUDT NIET ALLEEN TOEZICHT OP BELEID VAN DE ORGANISATIE, 

MAAR HEEFT OOK EEN ADVISERENDE ROL. DAARNAAST FUNGEERT DE RAAD ALS WERKGEVER VAN DE DIRECTEUR-

BESTUURDER.
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5.4 
Relatie met belanghebbenden

Andere belanghebbenden zijn onder meer:
•  Onze medewerkers, waaronder vrijwilligers
•  Onze donateurs
•  Kerken en kerkelijke organisaties
•  Zakelijke relaties
•  Collega-organisaties
•  Externe toezichthouders
•  Leveranciers
•  De media

Op allerlei manieren communiceren we met deze groepen: 
via onze website, sociale media, nieuwsbrieven en ons maga-
zine, maar ook door middel van campagnes, de  
Open Doors-dag en presentaties in kerken en scholen. 
Persoonlijke ontmoetingen die we daarbij hebben, zijn extra 
waardevol voor ons. Daardoor leren wij onze belangheb-
benden beter kennen, zodat we zo goed mogelijk rekening 
kunnen houden met hun wensen. 

Ondernemingsraad
Open Doors Nederland heeft een ondernemingsraad. 
Daarmee geven we invulling aan medezeggenschap door 

OPEN DOORS NEDERLAND HECHT VEEL WAARDE AAN 

GOEDE CONTACTEN MET IEDEREEN DIE BELANG HEEFT BIJ 

HET WERK DAT WE DOEN. DAARONDER VALLEN ALLER-

EERST DE MENSEN WAARVOOR OPEN DOORS IS OPGERICHT: 

CHRISTENEN DIE OM HUN GELOOF VERVOLGD OF BEDREIGD 

WORDEN.

medewerkers. Bestuurder en ondernemingsraad hebben in 
2018 zeer constructief samengewerkt (zie paragraaf 4.3).

Beter ingaan op vragen: ons Kennis Contact Centrum
Dagelijks komen heel uiteenlopende vragen en opmerkingen 
bij ons binnen. Daar willen we zo goed mogelijk mee om-
gaan. In ons Kennis Contact Centrum (KCC) bundelen we de 
kennis die met name voor onze achterban en onze communi-
catie van belang zijn. Zo kunnen we mensen niet alleen snel-
lere service bieden, maar ook beter ingaan op hun wensen. 
Het KCC speelt een belangrijke rol in onze strategie om volop 
in te zetten op een sterkere band met onze achterban. Eind 
december stuurden we de mensen die ons werk steunen een 
persoonlijke kaart om hen te bedanken. Hierop kregen we 
veel positieve reacties binnen.

Klachtenafhandeling
Open Doors biedt mensen die kritische opmerkingen of zelfs 
klachten hebben, een luisterend oor. We spannen ons in om 
– waar mogelijk – de oorzaak van klachten weg te nemen 
en daarvan te leren. Mensen die een klacht hebben, kunnen 
deze op verschillende manieren kenbaar maken, o.a. via de 
website, maar ook telefonisch, per email of per post.  
Klachten worden in eerste instantie behandeld door ons Ken-
nis Contact Centrum. Een ernstige klacht of een opmerkelijke 
hoeveelheid klachten over hetzelfde onderwerp bespreken 
we zo snel mogelijk in ons managementteam.

In 2018 registreerden we 239 klachten. Het grootste deel ging 
over het ontvangen van (te veel) post of de bezorging ervan. 
Daarnaast hebben meerdere mensen uit onze achterban 
per mail of per telefoon hun zorgen en vragen geuit over de 
directiewisseling die heeft plaats gevonden. Al deze meldin-
gen zijn persoonlijk door de nieuwe directeur-bestuurder 
opgevolgd en naar vermogen beantwoord.

Duurzaam ondernemen
In ons werk willen we rekening houden met de 
kwetsbaarheid van onze leefomgeving. Dat komt 
naar voren in verschillende maatregelen. Zo beper-
ken we ons vliegverkeer door voor vergaderingen 
met buitenlandse collega’s het gebruik van videover-
bindingen te stimuleren. Bij de keuze van onze leve-
ranciers letten we op bijvoorbeeld ISO-keurmerken 
op het gebied van duurzaamheid. Onze post wordt 
CO2-neutraal bezorgd, we kiezen bij voorkeur voor 
afbreekbaar plastic en ons Open Doors Magazine 
wordt gedrukt op milieuvriendelijker papier. Op ons 
kantoor in Ermelo doen we aan afvalscheiding.
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6.

6.1 
Inleiding

OP DE NU VOLGENDE BLADZIJDEN LEGGEN WE VERANTWOORDING AF VAN 

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN OPEN DOORS NEDERLAND IN 2018. WE ZIJN 

VERHEUGD DAT WE DE DOELSTELLING VOOR ONZE INKOMSTEN RUIM GEHAALD 

HEBBEN EN WAT ONZE DOELBESTEDINGEN BETREFT DICHT IN DE BUURT VAN DE 

DOELSTELLING KONDEN KOMEN.

Op basis van ons driejarenplan en de accenten die we in 2018 wilden leggen, 
hadden we de volgende fi nanciële doelstellingen:

•   € 11.900.750 totale baten

•   € 6.782.112 afdrachten aan Open Doors International inzake veldprojecten
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6.2
Effi  ciënte besteding van 
middelen

Open Doors heeft het liefst een zo 
hoog mogelijke doelbesteding, omdat 
dat het ‘echte werk’ ten goede komt. 
Ons doel voor 2018 was 81,8 procent. 
Daar zijn we iets onder gebleven. 

Andere graadmeters zijn de bedragen 
die we besteden aan fondsenwerving, 
beheer en administratie. Wat het eerste 
betreft: voor het werven van fondsen 
hebben we 11,9 procent uitgegeven 
van wat we daarmee aan inkomsten 
binnenhaalden. Dat ligt ruim onder de 
norm van maximaal 25 procent die het 
CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) 
hanteert, en ook onder ons eigen maxi-
mum van 15 procent.

Van onze totale uitgaven hebben we 
5,7 procent besteed aan beheer en 
administratie. Hiermee komen we uit 
boven de norm van 5 procent die we 
intern hanteren. Dit vormt ook mede de 
verklaring voor het lagere percentage 
doelbestedingen. 

BIJ GOED BEHEER HOORT DAT WE 

EFFICIËNT OMGAAN MET DE FINAN-

CIËLE MIDDELEN DIE ONS TOEVER-

TROUWD WORDEN. EEN BELANGRIJKE 

GRAADMETER DAARVOOR IS HET 

PERCENTAGE VAN DE INKOMSTEN 

DAT WE DAADWERKELIJK AAN ONZE 

DOELSTELLINGEN BESTEDEN. IN 2018 

WAS DAT 78,7 PROCENT, TEGENOVER 

81,6 PROCENT IN 2017.

De fi nanciële informatie in de 
verkorte jaarrekening is ont-
leend aan de jaarrekening van 
Open Doors Nederland.
Deze is beschikbaar op 
www.opendoors.nl/jaarverslag.

ACTIVA
Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen

Voorraden
Bedrijfsmiddelen

Vorderingen

Liquide middelen

PASSIVA
Reserves
Bestemmingsreserves

Reserve fi nanciering activa doelstelling
Reserve fi nanciering activa bedrijfsvoering

Overige reserves

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(NA VERWERKING VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING)

31-12-2017

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2018

    €

     159.649 

     626.000 

    65.707
  
     589.230 

    739.783 

   2.180.369 

    €

     176.863 

    601.218

    82.080

    256.658

    657.449

   1.774.268

    €

    
    – 
     600.000 
     600.000 
      1.077.604  
      1.677.604  

    20.000

      482.765
     2.180.369  
    

    €

   
    – 
    300.000
    300.000
      904.142  
     1.204.142 

    20.000

     550.126
    1.774.268 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder    

winststreven

Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering 

van producten en/of diensten
Overige baten
Som van de baten

LASTEN
Besteed aan doelstellingen 
Voorlichting, educatie en motivatie van de

kerk in Nederland en Vlaanderen
Dienen van de vervolgde kerk

Wervingskosten 
Beheer en administratie
Som van de lasten

Saldo voor fi nanciële baten en lasten
Financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan: 

Reserve fi nanciering activa doelstelling
Reserve fi nanciering activa bedrijfsvoering
Totaal bestemmingsreserves
Overige reserves

  €  €

    10.233.358  
     466.636  
    
     1.368.995 

    12.068.989 

     15.232 
    310
    12.083.911  

   2.275.337 
   7.237.866 
     9.513.203 

     1.439.139 
     656.630 
    11.608.972 

     474.939 
     1.477
    473.462 

    –
     300.000 
     300.000 
     173.462 
    473.462 

  €  €

    10.049.780 
     492.920  
    
     1.318.050 

    11.860.750 

    40.000
    –
    11.900.750

  2.300.025
  7.429.809
    9.729.834

    1.405.508
    537.791
    11.673.133

    227.617
    2.800
    224.817

    –
    –
    –
    224.817
    224.817

  €  €

    10.075.789  
     520.398 
    
     1.235.362 

    11.831.549

    26.736
    –
    11.858.285 

  2.229.523
  7.448.464
    9.677.987

    1.328.798
    494.720
    11.501.505

    356.780
    9.273
    347.507

    6.266
    540.869
    547.135
     894.642
    347.507

Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017

–

– – –

–
–
– 7.
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Vooruitblik
VANUIT ONZE 

ORGANISATIEDOELSTELLING EN IN DE 

CONTEXT VAN DE INTERNATIONALE 

AMBITIES HEBBEN WE DE KOERS 

UITGEZET VOOR ONS WERK IN 

NEDERLAND EN VLAANDEREN. DE 

DRUK OP CHRISTENEN EN OP DE 

KERK WERELDWIJD NEEMT TOE. DAT 

LEIDEN WE AF UIT HET ONDERZOEK 

DAT OPEN DOORS INTERNATIONAL 

JAARLIJKS UITVOERT EN IN JANUARI 

GEPRESENTEERD WORDT IN DE 

RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING.

Open Doors Nederland streeft er in dit 
kader naar om ook in 2019 te bouwen 
aan de omvang, kwaliteit en impact van 
ons werk in Nederland en Vlaanderen. 
In een proces van strategische 
heroriëntatie, een externe analyse van 
kansen en bedreigingen en een interne 
scan van sterktes en zwaktes, zijn we tot 
de volgende strategische prioriteiten 
gekomen:

•  Verbreden van onze achterban 
De achterban van Open Doors 
Nederland kent sinds vele jaren 
dezelfde omvang. Het is, mede 
vanwege de vergrijzing, voor 
de continuïteit van Open Doors 
Nederland van belang de achterban 
te vergroten. Het credo is: vasthouden 
wat we hebben en instroom creëren 
van nieuwe Open Doors-supporters.

Het nader onderzoeken van onze 
achterban en ontwikkelen van meer 
gediff erentieerde communicatie- 
en fondswervingsacties kan onze 
achterban kwalitatief en numeriek 
doen groeien. Ook versterkt dit de 
verbondenheid met de vervolgde 
kerk. Het zorgt er bovendien voor dat 
we wereldwijd meer voor vervolgde 
christenen kunnen doen.

•  Versterken van onze online 
aanwezigheid 
Momenteel is Open Doors Nederland 
beperkt actief op sociale media en 
wordt onze digitale nieuwsbrief 
beperkt geopend en gelezen. 
Ook is de website inhoudelijk 
niet voldoende afgestemd op de 
bestaande achterban en/of potentieel 

geïnteresseerden. Veel informatie uit 
de vervolgde kerk is online en vrijwel 
‘real time’ beschikbaar, dat biedt 
mooie kansen om mensen bij de 
actualiteit van de vervolgde kerk te 
betrekken en de reputatie van Open 
Doors als autoriteit op het gebied 
van geloofsvervolging te versterken. 
Met het oog op het bereiken van o.a. 
jongere generaties is het ontwikkelen 
van een digitale media strategie 
dringend nodig.

•  Verbeteren van onze processen en 
prestaties 
Open Doors Nederland wil groeien in 
eff ectiviteit en effi  ciëntie. Eff ectiever 
werken betekent dat alles wat we 
doen gericht is op onze doelen en 
resultaat oplevert. Effi  ciënt betekent 
dat we goede rentmeesters zijn van 
alles wat ons is toevertrouwd. Graag 
vergroten we de impact van ons 
werk in Nederland en Vlaanderen en 
wereldwijd. Daarom werken we aan 
de kwaliteit en eff ectiviteit van ons 
werk, o.a. door het verbeteren van de 
bestuurbaarheid.

•  Bouwen van een geestelijk 
ondernemende cultuur 
Getekend door recente 
ontwikkelingen, willen we bouwen 
aan een cultuur van maximaal 
eigenaarschap en geestelijk 
ondernemen; waarbij onze 
kernwaarden en de afhankelijkheid 
van de Here God tot leven komen in al 
ons handelen en spreken.

BEGROTING 2019

BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder    

winststreven

Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering 

van producten en/of diensten
Overige baten
Som van de baten

LASTEN
Besteed aan doelstellingen 
Voorlichting, educatie en motivatie van de

kerk in Nederland en Vlaanderen
Dienen van de vervolgde kerk

Wervingskosten 
Beheer en administratie
Som van de lasten

Saldo voor fi nanciële baten en lasten
Financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan: 

Reserve fi nanciering activa doelstelling
Reserve fi nanciering activa bedrijfsvoering
Totaal bestemmingsreserves
Overige reserves

  €  €

    10.260.590  
     480.000  
    
     1.374.000 

    12.114.590 

     40.000 
    –
    12.154.590  

   2.478.928 
   7.341.198 
     9.820.126 

    1.803.741 
     559.163 
    12.183.030 

     28.440
     2.900
     31.340

    –
    –
    –
     31.340
     31.340

  €  €

    10.233.358  
     466.636  
    
     1.368.995 

    12.068.989 

     15.232 
    310
     12.083.911  

   2.275.337 
   7.237.866 
     9.513.203 

     1.439.139 
    656.630 
    11.608.972 

     474.939 
     1.477
     473.462 

    –
     300.000 
     300.000 
     173.462 
     473.462 

  €  €

    10.049.780 
     492.920  
    
     1.318.050 

    11.860.750 

    40.000
    –
    11.900.750

  2.300.025
  7.429.809
    9.729.834

    1.405.508
    537.791
    11.673.133

    227.617
    2.800
    224.817

    –
    –
    –
    224.817
    224.817

Begroot 2019 Werkelijk 2018 Begroot 2018

–
–
–

–
–

–

– –
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Onze kernwaarden
1.  WE ZIJN EEN DEEL VAN HET LICHAAM VAN CHRISTUS; 

WE ZIJN MENSEN-VOOR-MENSEN MENSEN

2. WE WORDEN GEMOTIVEERD DOOR DE VERVOLGDE KERK

3. WE ZIJN MENSEN VAN DE BIJBEL

4. WE ZIJN MENSEN VAN GEBED

5. WE LEVEN EN WERKEN DOOR GELOOF

6. WE ZIJN TOEGEWIJD AAN JEZUS CHRISTUS EN ZIJN BEDIENING

7. WE ZIJN UITSLUITEND GERICHT OP DE EER VAN GOD

Postbus 47, 3850 AA Ermelo | 0341-465 000 |  info@opendoors.nl | www.opendoors.nl


