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Doelstelling en organisatie
Doelstelling en doelgroep
In december 2013 is de stichting Vrienden van de Matthew Henry opgericht. Het doel van de stichting is het
vertalen en promoten van het Bijbelcommentaar van Matthew Henry in het Indonesisch. Voor het
vertaalwerk wordt de uitgebreide Engelstalige Bijbelverklaring als uitgangspunt genomen.
In het Indonesisch taalgebied, waar praktisch geen gereformeerd compleet Bijbelcommentaar voorhanden is,
wordt de Bijbelverklaring van Matthew Henry goed ontvangen. Het vertalen van dit commentaar is al in 2006
begonnen op initiatief van de Oikonomos foundation. Eind 2013 beëindigde deze stichting de financiering.
Sindsdien zijn de activiteiten voortgezet vanuit de stichting Vrienden van de Matthew Henry.
De Indonesische versie van de Bijbelverklaring van Matthew Henry is allereerst – maar niet alleen –
bedoeld voor predikanten, evangelisten, docenten en studenten van theologische opleidingen etc. in
Indonesië. Zij gebruiken het Bijbelcommentaar bij de preekvoorbereiding en voor studiedoeleinden. Door de
vertaalde tekst ook digitaal beschikbaar te stellen in combinatie met een online Bijbel is het bereik aanzienlijk
vergroot.
Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Op 31 december 2021 bestond het
stichtingsbestuur uit de volgende personen:
- de heer C. Janse (Waddinxveen), voorzitter
- mevrouw J.L. van Leeuwen-Verweij (Boskoop), secretaris
- de heer K. Beijer (Middelburg), penningmeester
In het verslagjaar vergaderde het bestuur een keer. Zaken die tijdens deze bestuursvergadering aan de orde
kwamen zijn onder meer:
- Jaarverslag en jaarrekening 2020
- Periodieke financiële rapportages
- Begroting 2021
- Afronding vertaalproject in Indonesië
Directie
De directeur, mevrouw drs. Barry van der Schoot, was in het jaar 2021 nog verantwoordelijk voor de
coördinatie van het vertaalproject, de inhoudelijke begeleiding van het vertaalwerk en het promoten van de
Indonesische Bijbelverklaring van Matthew Henry in Indonesië.
Mevrouw Van der Schoot werd in het verslagjaar 2021 betaald op basis van een nul-uren contract. Het
dienstverband werd ultimo december 2020 beëindigd.
Verhouding bestuur - directie
De taken en bevoegdheden van bestuur en directie zijn uitgewerkt in een bestuurs- en directiereglement. Op
deze manier wordt duidelijkheid gegeven over de wijze waarop taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden gescheiden zijn. De voormalig directeur woont als adviseur de bestuursvergaderingen bij. Haar
taken zijn vastgelegd in een taakomschrijving.
Comité van Aanbeveling
Een aantal bij de achterban bekende personen vormt een Comité van Aanbeveling. De leden van dit comité
hebben hun naam verbonden aan het project en geven daarmee aan het vertaalproject van harte aan te
bevelen.
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Nieuwsbrief en website
In 2021 hebben we de laatste nieuwsbrief verstuurd waarin alle nieuwsbriefontvangers en kerkenraden op
de hoogte zijn gebracht over de afronding van het project. Tevens zijn ze bedankt voor de vele jaren van
financiële steun en meeleven met de stichting.
Presentaties
In het jaar 2021 was het helaas niet mogelijk om presentaties te geven door Covid-19.
ANBI-status
De stichting Vrienden van de Matthew Henry is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut
beogende instelling (ANBI).
Jaarrekening
Voor financiële informatie van onze stichting en de toelichting daarop verwijzen we u naar de jaarrekening
2021 die ook te vinden is op de website.
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