
 

 

 

 

VISIE EN BELEID 
versie november 2021 

 

Naam  
De naam van Stichting Ismaël verwijst naar Gen. 17:18: “Och, dat Ismaël mocht leven voor Uw 
aangezicht” De stichting werkt vanuit de hoop dat het gebed van Abraham ook geestelijk vervuld zal 
worden aan de Arabischsprekende bevolking in het Midden-Oosten. 
 

Missie 
Er is een geestelijke nood onder de Arabischtalige volken in het Midden-Oosten. Mensen zijn 
gebonden door de macht van de islam, met alle gevoelens van schuld en schaamte die daarmee 
gepaard kunnen gaan. In toenemende mate zijn er signalen dat moslims in het Midden-Oosten tot 
inkeer komen en hun leven als volgeling van Mohammed loslaten om - verlost en geleid 
door de Heilige Geest - een volgeling te worden van de Heere Jezus. Het ziet er naar uit dat God in 
de landen van het Midden-Oosten (opnieuw) Zijn Kerk bewaart en vermeerdert.  
Vanuit de verbondenheid met de broeders en zusters in de Arabische wereld en vanuit bewogenheid 
met moslims in dat gebied wil Stichting Ismaël haar werk doen. Ze doet dit gebaseerd op het 
onfeilbare Woord van God en de daarop gebaseerde drie Formulieren van Enigheid en met respect 
voor de eigenheid van Gods Kerk in de Arabische context. 
 

Doel 
Stichting Ismaël werkt vanuit de breedte van de gereformeerde gezindte en richt zich op de 
geestelijke nood in al dan niet gesloten moslimlanden in de Arabischtalige volken in het Midden-
Oosten. 
De stichting heeft als doel: 
1.  Projecten te initiëren of te ondersteunen om de islamitische naaste in de Arabische wereld 

voor Christus te winnen; 
2.  Christelijke gemeenten en voorgangers in de Arabische wereld te ondersteunen in hun nood; 
3.  Christenen uit de breedte van de gereformeerde gezindte in Nederland te informeren over 

het leven, samenkomen en lijden van broeders en zusters in de Arabischtalige moslimwereld 
zodat zij een plaats krijgen in hun gebeden en in hun harten. 
 

Projecten 
Stichting Ismaël ontwikkelt, in afhankelijkheid van Gods zegen, een scala aan projecten om de 
genoemde doelen te realiseren. De belangrijkste activiteiten zijn: 
1.  Vertalingen initiëren, boeken drukken en verspreiden: 

a.  Drukken en verspreiden van Arabische Bijbels 
b.  Laten vertalen en/of drukken en/of verspreiden van teksten, met daarbij speciale 

aandacht voor gezinnen (bijvoorbeeld kinder- en jeugdbijbels, kinderboeken en 
liederenbundels) 

c.  Laten vertalen en/of drukken en/of verspreiden van eenvoudige geestelijke boeken 
voor volwassenen 

d.  Laten vertalen en/of drukken en/of verspreiden van studiemateriaal voor 
voorgangers zoals bijvoorbeeld de Bijbelverklaring van Matthew Henry 
 



 

e.  Ontwikkelen van digitale applicaties voor de verspreiding van voornoemde 
materialen 

2.  Christenen ondersteunen die actief uitreiken naar moslims in de Arabische wereld, hetzij via 
zogenaamde tentenmakersbedieningen, hetzij op andere wijze; 

3.  Ontmoetingen en conferenties die gericht zijn op geestelijke toerusting, initiëren en/of 
ondersteunen; 

4.  Actief op zoek gaan naar sleutelfiguren onder christenen in de regio, die als contactpersonen 
kunnen fungeren. Deze personen ontmoeten, bemoedigen en toerusten; 

5.  Ondersteunen van materiële projecten die een directe relatie hebben met 
Woordverkondiging en evangelieverspreiding, bijvoorbeeld herbouw van kerken. 

6.  Incidenteel verlenen van diaconale hulp; 
7.  Verbinding tot stand brengen tussen christenen in Nederland en geloofsgenoten in de 

Arabische wereld: 
a.  Het regelmatig houden van presentaties aan kinderen, in gemeenten en anderszins; 
b.  Het verspreiden van informatie via verschillende communicatiekanalen (vlg. het 

jaarlijkse pr-plan). 
Een overzicht van de actuele projecten is te vinden in het projectoverzicht dat separaat kan worden 
opgevraagd. 
 

Uitvoering 
Stichting Ismaël wil haar doelen verwezenlijken door zelf projecten op te zetten. Ze neemt initiatief 
om contacten te leggen en zo nodig, de projecten (en de voortgang ervan) ter plaatse te beoordelen. 
De stichting werkt daarbij samen met lokale partners. 
Incidenteel kan Stichting Ismaël ook indirect hulp verlenen door organisaties en personen te 
ondersteunen die zich al bezighouden met de uitvoering van de doelstelling. 
 

Voorlichting 
Stichting Ismaël vindt het belangrijk om haar achterban over haar werk te informeren en zodoende 
haar werk ook in de toekomst voort te laten bestaan. Er wordt ingezet op 
voorlichting, zowel via een eigen bulletin als via de media. Daarnaast verzorgt de stichting 
voorlichtingsavonden of korte presentaties voor kerken, verenigingen of andere verbanden. 
 

Verantwoording 
 

Winstoogmerk 
Stichting Ismaël heeft, zoals vermeld in haar statuten, geen winstoogmerk. De feitelijke 
werkzaamheden zijn overeenkomstig het betreffende artikel in de statuten. De door fondsenwerving 
ontvangen gelden komen ten goede aan de doelstelling van de stichting. Indien sprake is van een 
batig liquidatiesaldo, komt dit ten goede aan een ANBI met een soortgelijke doelstelling als Stichting 
Ismaël. 
 

Financieel beleid 
Er wordt niet meer vermogen aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. De ontvangen baten 
worden op korte termijn besteed aan de doelstelling. 
Het financieel beleid is erop gericht de beheerskosten van de stichting zo laag mogelijk te houden. 
Hierbij wordt gestreefd naar een percentage voor beheerskosten van maximaal 5 procent van de 
kosten besteed aan de doelstelling. 
 

Transparantie 
Stichting Ismaël vindt transparantie belangrijk. Door publicatie van de jaarrekening geeft de stichting 
inzicht in de cijfers en legt de stichting verantwoording af over de middelen die zijn binnenkomen en 
besteed. De jaarrekening wordt door een accountant gecontroleerd. Vanuit veiligheidsoverwegingen 
is het echter niet altijd mogelijk om projecten en contactpersonen bij naam te noemen. 



 

Bestuur 
In het bestuur van Stichting Ismaël hebben personen zitting die afkomstig zijn uit de verschillende 
reformatorische kerken. Het bestuur verricht zijn werkzaamheden zonder beloning. Wel kan 
desgewenst een reiskostenvergoeding op basis van € 0,19 per kilometer ontvangen worden. 
Het bestuur maakt gebruik van een aantal adviseurs en ondersteunende krachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


