
Van de penningmeester 
Geachte donateurs, 
 
Bij de start van het vertaalproject in 2014 werd een doorloop-
tijd geraamd van 6 jaren, zodat het project ultimo 2019 kon 
worden afgerond. In september 2019 schreef ik u dat deze 
einddatum niet gehaald zou worden en dat er een uitloop in 
2020 nodig zou zijn. 
 
In onze bestuursvergadering van 12 november heeft onze direc-
teur, mevrouw Barry van der Schoot, aangegeven dat het ver-
taalwerk naar verwachting eind april 2020 gereed zal zijn. De 
twee redacteuren vervolgen hun werkzaamheden nog enige 
maanden, waarna onze directeur de eindredactie vaststelt. Zo-
als hiervoor door de voorzitter vermeld zal het laatste deel van 
de Bijbelverklaring naar het zich nu laat aanzien in januari 2021 
worden gedrukt. 
 
Voor de financiering van de vertaling van de Bijbelverklaring 
van Matthew Henry in het Indonesisch hebben wij naast een 
startkapitaal vaste toezeggingen ontvangen van Zending Gere-

formeerde Gemeenten (ZGG) en Deputaatschap Bijbelversprei-
ding. Deze toezeggingen gelden tot en met 2019. We ontvingen 
daarnaast vele (periodieke) giften van kerkelijke gemeenten, 
privé personen en een aantal grote sponsoren. 
 
Het jaar 2019 zal worden afgesloten met een aanzienlijk tekort, 
waardoor onze buffer voor de uitloop in 2020 sterk afneemt.  
Nu het tekort over 2019 lijkt uit te komen op het begrote ver-
lies over 2019 en de uitloop zich zal uitstrekken tot eind 2020 
verwachten we extra middelen nodig te hebben. 
 
U heeft de afgelopen jaren laten zien zeer betrokken te zijn bij 
ons project. Het is veelal tot verwondering geweest van bestuur 
en directie. We danken u oprecht voor uw grote offervaardig-
heid.  
 
Daarom durven we u met enige vrijmoedigheid te vragen om 
ons ook in het komende jaar te willen steunen, zodat we het 
project op ordelijke wijze kunnen afronden. 
 
Karel Beijer, penningmeester Vrienden van de Matthew Henry 
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Giften aan de stichting zijn in veel  
gevallen aftrekbaar voor de belas- 

ting en daardoor fiscaal gunstig.  

Beste vrienden, 

 

In december 2014 schreef ik in een nieuwsbrief dat het 
ons dankbaar stemde dat al twaalf delen van het 
Matthew Henry commentaar in Indonesië op de markt 
gebracht waren. Nu, vijf jaar later, is dat het dubbele 
aantal. Vierentwintig delen zijn nu verschenen bij uitgeverij Momentum in 
Surabaya. Een formidabele rij. De uitgever schat in dat hij D.V. januari 2021 
het laatste deel laat drukken. Dan is de complete Bijbelverklaring van 
Matthew Henry in het Indonesisch beschikbaar: eenendertig delen.  

Dat zijn er heel wat meer dan bijvoorbeeld de Nederlandse uitgave in negen 
delen. Dit grote verschil komt doordat de Indonesische uitgave kleiner van 
formaat is. Verder is er zwaarder papier gebruikt en de overzichtelijke lay-
out is er debet aan dat er veel minder tekst op een pagina staat.  

 

Voor onze stichting beginnen we in 2020 aan de laatste stappen voor het 
Matthew Henry project. Waarschijnlijk komt het vertaalwerk al gereed in het 
tweede kwartaal volgend jaar. 

 

In veel gevallen onttrekt de uitwerking zich aan onze waarneming. We 
hopen van harte dat veel Indonesiërs George Whitefield navolgen. Van hem 
wordt gezegd dat hij Henry’s commentaar vier keer in zijn geheel gelezen 
had en de laatste keer op zijn knieën.  

 

Kees Janse, voorzitter stichting Vrienden van de Matthew Henry 


