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Voorwoord van het bestuur 
 

Ook	in	2018	is	de	Stichting	Maritime	Mission	to	Serve	(Stichting	MMtS)	weer	actief	geweest	
om	zendingelingen	tot	steun	te	zijn.	De	organisatie	heeft	het	afgelopen	jaar	activiteiten	van	
een	zendeling	in	Suriname	kunnen	faciliteren.		
	
	
		
	
	
	

  



Inleiding 
 

In dit jaarverslag legt de Stichting Maritime Mission to Serve verantwoording af over het jaar 
2018.  
 
Onderstaande statutaire doelstelling heeft ons ook in 2018 weer gedreven om ondersteuning 
te bieden aan gezinnen die zendingsactiviteiten verrichten.  
 

Doel van de stichting is het geestelijk, materieel, financieel en organisatorisch ondersteunen 
van alle mogelijke zendingsactiviteiten vanuit Nederland, en speciaal het geestelijk 
materieel, financieel en organisatorisch ondersteunen van Nederlandse zendelingen en 
evangelisten die in en buiten Nederland werkzaam zijn, en degenen die zich op een dergelijke 
taak door studie en/of cursus voorbereiden, alles in het meest ruime zin des woords. 

 
Kort gezegd houdt dit in: Het geestelijk, materieel, financieel en organisatorisch 
ondersteunen van zendings- en ontwikkelingsactiviteiten, in het bijzonder degene die hierbij 
in het buitenland werkzaam zijn. 
 
De Stichting is opgericht op 16 september 2005. Sinds deze datum heeft zij zich intensief 
ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo is het bestuur begonnen met de 
voorbereiding van de ondersteuning van de familie Ter Haseborg op een hospitaalschip van 
MercyShips, vervolgens heeft deze uitzending in 2007 plaatsgevonden en zijn ze in 2009 
teruggekomen. Na deze periode is er nazorg verleend en is er blijvende ondersteuning door 
middel van ontwikkelingswerk aan een gezin in Liberia (in het bijzonder het mogelijk maken 
van schoolbezoek van twee kinderen). In 2011 is de organisatie begonnen met de 
ondersteuning van familie Barkmeijer. In 2013 hebben we steun kunnen verlenen aan familie 
Smilde. In 2015 hebben we de voorbereidingen kunnen treffen om het werk van Mirjam van 
Herwijnen mogelijk te maken. In 2016 Is Mirjam van Herwijnen naar Suriname gegaan en 
hebben we haar werkzaamheden kunnen faciliteren. Deze werkzaamheden hebben we ook in 
2018 weer kunnen voortzetten. In 2018 hebben we ook het werk van José van Meulen weer 
kunnen faciliteren. 
  



1. Doelstelling 
 

De voornaamste reden dat de stichting is opgericht, is om te zorgen dat alle zaken voor de 
plannen van Hindrick en Hanneke in goede banen geleid worden. 
Ter voorkoming dat bij onvoorziene omstandigheden de statuten gewijzigd moet worden is 
het doel van de stichting in de statuten ruim geformuleerd. Hierdoor wordt voorkomen dat 
de stichting zichzelf beperkt in haar handelen voor noodzakelijke onvoorziene zaken. 
 
Het doel wordt als volgt in de statuten omschreven: 
“Doel van de stichting is het geestelijk, materieel, financieel en organisatorisch ondersteunen 
van alle mogelijke zendingsactiviteiten vanuit Nederland, en speciaal het geestelijk materieel, 
financieel en organisatorisch ondersteunen van Nederlandse zendelingen en evangelisten die 
in en buiten Nederland werkzaam zijn, en degen die zich op een dergelijke taak door studie 
en/of cursus voorbereiden, alles in meest ruime zin des woords.” 
 
Zoals al gezegd is de stichting opgericht om de zending van Hanneke en Hindrick en hun 
kinderen in goede banen te leiden. Inmiddels zijn ze al weer een aantal jaren terug in 
Nederland en steunen we via de Stichting andere zendelingen die binnen die doel passen. 
 
Hierboven is het doel van de stichting genoemd, maar uiteindelijk is het de intentie om 
juist de liefde van God uit te stralen door te zorgen voor onze medemens. 
 
 

 

  



2. Stichting MMtS 
 

2.1 Bestuur 
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit Wanda Sleurink (voorzitter), Erwin den Ouden 
(secretaris) en Erik Siepel (penningmeester) en Hanneke den Ouden (communicatie en 
contactpersoon projecten). In overeenstemming met de statuten is jaarlijks één bestuurslid 
aftredend die in de regel ook terstond weer benoemd zal worden. Dit gaat volgens een 
vaststaand rooster: 
 

Aftredend bestuurslid  Moment van aftreden 
Wanda Sleurink Juni 2018 
Hanneke den Ouden Juni 2019 
Erwin den Ouden Juni 2020 
Erik Siepel Juni 2021 

 
In 2018 heeft de stichting meerdere malen vergadert om de activiteiten te evalueren, de 
continuering van de stichting te bespreken en om de ondersteuning van de 
ontwikkelingswerkers te bespreken.  
 

2.2	Beloning	bestuur	
Het bestuur is op vrijwillige basis werkzaam zonder enige vergoeding. Slechts directe kosten 
worden gedeclareerd. In het jaar 2018 zijn er geen declaraties ingediend. 
 
 

	



3.	Activiteiten	2018	
 

3.1	Ontwikkelingen	Stichting	MMtS	
De stichting heeft het gebruik van de ontwikkelde protocollen en taakomschrijvingen kunnen 
continueren. Deze werken op dit moment naar behoren, maar zullen geregeld geëvalueerd 
worden.  

3.2	Werkzaamheden	Stichting	MMtS	
Hieronder worden de diverse activiteiten beschreven welke de Stichting in 2018 heeft 
uitgevoerd.  

3.2.1	Ondersteuning	Freeman	broeders	
William, Prince en Gabriel zijn dit jaar ook weer naar school geweest. Het gaat goed met het 
gezin en de kinderen maken vorderingen. 

	3.2.2	Ondersteuning	Mirjam	van	Herwijnen	
In 2017 is Mirjam van Herwijnen naar Suriname vertrokken. Dit werk heeft ze in 2018 
voortgezet.  
 
Hieronder gaf Mirjam aan wat ze in Suriname zou gaan doen: 
 
Mirjam: Ik ga meewerken aan een aantal projecten zoals een duurzaam tuinteeltproject en 
activiteiten in een buurthuis in de achterstandswijken van Paramaribo. Daarnaast wil ik 
mij gaan verdiepen in de bestaande zorg voor mensen met een beperking en kijken waar 
‘een gat’ in die zorg zit zodat ik hierop aan kan sluiten. Mijn bedoeling is om nadrukkelijk 
met lokale mensen samen te werken en aan te vullen waar dat nodig is. In dat half jaar wil 
ik besluiten of, en zo ja, hoe ik de missie voort wil gaan zetten. 
 
Mijn visie voor mijn missie in Suriname: Samen het verschil maken door waarde toe 
te voegen aan de levens van mensen in Suriname met name gericht op mensen 
met een beperking  en het ondersteunen van hun verzorgers. 
 
In 2018 heeft Mirjam een andere manier gevonden om haar werkzaamheden te faciliteren. 
Dit zal niet meer via onze Stichting verlopen. We zijn dankbaar voor de periode dat we 
betrokken mochten zijn bij Mirjam en haar werk.  

3.2.3	Ondersteuning	José	van	Meulen	
In 2017 is de stichting gestart om José te ondersteunen. Deze ondersteuning hebben we in 
2018 kunnen voortzetten. Begin 2018 heeft José gewerkt voor de Stichting Opo Doro. Vanaf 
medio 2018 valt José onder de Stichting Zoutkorrel. Ze werkt hierbij samen met een 
Braziliaans zendelingenechtpaar en zijn er twee lokale leerkrachten aangenomen.  
 



3.3	Toekomstverwachting	
In 2019 zal de familie Smilde mogelijk weer activiteiten verrichten in het buitenland en zou 
de stichting hierin kunnen ondersteunen.  

José zal waarschijnlijk ook in 2019 naar verwachting actief blijven in Suriname. De Stichting 
blijft haar hierin ondersteunen. 
 
In 2019 zullen de Freeman jongens weer ondersteund worden indien dit nodig is in het 
schoolgeld.  



4.	Financiën	
 

4.1	Winst	en	verliesrekening	en	balans	
 

Jaaroverzicht  2018    
      

 rekening    xxx5558 xxx7197 xxx3419 
 

Spaarrekening  
 saldo 1-1-2018     € 750,36   € 9.632,87   € 629,49   € 241,62  

 Inkomsten            
 giften     10.719,19   € 12.702,15  € 5.710,00    
 rente           € 0,24  

            
 Totaal     € 11.469,55  € 22.335,02   € 6.339,49   € 241,86  

            
 Uitgaven            

 Vergoeding zorgverzekering           
 Into Mission           

 Kosten levensonderhoud           
 Huur/waarborgsom           

 Overboekingskosten           
 Reiskosten           

 Schoolgeld Freeman            
 Ondersteuning doel     € 8.688,60   € 19.827,70      

            
 Bankkosten     € 159,91   € 148,62   € 66,92    

 Kosten Website     € 62,45        
 Totaal     € 8.910,24   € 19.976,32   € 66,92    

 Saldo 31-12-2018     € 2.560,03   € 2.358,70   € 6.272,57   € 241,86  
 


