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1.

Inleiding
Door de jaren heen zijn er verschillende momenten geweest waarin Erica en Henk
hebben ervaren dat God tot hen sprak over hun roeping.
Begin dit jaar werd hen duidelijk dat Jezus hen roept om een stichting op te richten
onder de naam His Healing Voice.
Eind 2014 kwam vanuit de staf van Vrij Zijn de vraag, of we in gebed zouden willen
gaan en God wilden vragen of Hij wil laten zien waar we nu staan en waar Hij ons
over vijf jaar in de bediening ziet staan.
Met deze vraag en het verlangen naar verfrissing heeft Erica in januari 2015 de
Bethel church in Redding in Californië bezocht.
Tijdens deze reis ontving ze bevestigende woorden, welke God al vaker had
gesproken. Ze wist dat de focus van de bediening zou liggen op onderwijs over de
persoon en het werk van de Heilige Geest en met name op de dienst van profetie en
genezing.
Iemand ontving voor haar een beeld. Hij zag dat er een grote gele bloem in een pot
stond en die gericht was op de zon. Twee handen kwamen en braken de pot weg en
de wortels vertakten zich snel. De hemel opende zich en een stroom van water kwam
uit de hemel over de bloem. De bloem bleef gericht naar de zon en het water
stroomde over de grond en doorweekte de grond.
Terug uit Redding kwamen deze zaken ter sprake in de stafvergadering van Vrij Zijn.
Ook hier had God ter voorbereiding gesproken en vanuit de staf kwam het voorstel
naar Erica om haar bediening buiten Vrij Zijn vorm te geven. Zo zou er meer ruimte
en vrijheid kunnen komen om de bediening die ze van God ontvangen heeft in alle
breedte te ontwikkelen.
Hoewel Erica en Henk ervoeren dat dit een spreken van God was, waren zij nog niet
zo zeker van de timing. Maar God bevestigde opnieuw dat het Zijn plan en Zijn tijd
was. Een voorbidster, die geen enkele voorkennis had, stuurde een kaart met de
volgende woorden: ‘Als God een deur sluit, opent Hij een venster’. Hieruit maakten zij
op dat God duidelijk maakte dat ze naar een nieuwe fase mochten gaan en dat Hij het
oude zou afsluiten.
Al deze woorden en bevestigingen hebben Erica en Henk de moed gegeven om de
stichting His Healing Voice op te gaan richten tot eer en glorie van God en tot heil van
mensen.
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2. Initiatiefnemers: Henk & Erica Duenk
2.1. Achtergrond
De initiatiefnemers van de stichting His Healing Voice zijn Erica en Henk Duenk.
Beide zijn kerkelijk opgevoed en hebben twintig jaar geleden een
vernieuwingsproces meegemaakt. Dit proces kwam voornamelijk tot stand, nadat ze
de persoon en het werk van de Heilige Geest leerden kennen. In deze periode
ervoeren ze beiden dat God hen riep voor een bediening in het lichaam van Christus
om anderen onderwijs te geven en toe te rusten.
Erica is al zo’n vijftien jaar bezig met het geven van onderwijs en toerusting.
Vanaf het eerste begin was ze betrokken bij de bediening van Vrij Zijn. De laatste
jaren maakte Erica deel uit van de staf en was zij medeverantwoordelijk voor alle
activiteiten. Met name was ze dienstbaar in het bevrijdingspastoraat. Zowel, in de
ontwikkeling hiervan als in de praktische uitvoering. Daarnaast sprak ze op
verschillende conferenties en gaf ze leiding aan de voorbede en aan de
genezingsconferenties.
Henk is meer dan 25 jaar bulldozermachinist. Hij weet zich geroepen voor aanbidding
en ondersteuning van de bediening van Erica. Zijn praktisch dienen in de afgelopen
jaren gaf Erica de mogelijkheid de bediening te ontwikkelen en uit te voeren.
2.2. De roeping
Samen hebben Erica en Henk het verlangen om mensen in de tegenwoordigheid van
God te nodigen. Ze geloven dat een ontmoeting in Gods aanwezigheid een
verandering teweeg brengt. Doormiddel van praktisch onderwijs, gefundeerd vanuit
Gods woord, willen ze mensen leren Gods stem te verstaan. En dagen ze hen uit en
moedigen ze hen aan om Zijn stem te volgen, zodat ze een stem van God in deze
wereld kunnen zijn. Zij geloven dat het Gods wil is dat vanuit een persoonlijke relatie
Zijn koninkrijk zichtbaar zal worden.
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3. De stichting: His Healing Voice
3.1. De visie
His Healing Voice is een bediening die mensen wil helpen om in en vanuit de
tegenwoordigheid van God te leven.
'Enter into God’s Presence'.
3.1. De missie
His Healing Voice is een bediening van verzoening.
Wij dan zijn gezanten namens Christus alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus
smeken wij: laat u met God verzoenen. - 2 Corinthiërs 5:20
Verzoening is leven in overeenstemming met:
-- Gods woord
-- Gods wil
-- Gods plan.
Het is van belang dat we leren hierin te wandelen.
His Healing Voice is een bediening die mensen wil helpen om:
-- Gods stem te verstaan
-- Gods stem te volgen
-- Gods stem in deze wereld te zijn.
‘De stem van de Heer is vol van kracht, de stem van de Heer is vol van glorie.’
Psalm 29:4
His Healing Voice wil door middel van praktisch onderwijs mensen:
-- Helpen zich te verootmoedigen voor God
-- Bemoedigen met Gods woord in de roeping die Hij hen geeft
-- Aanmoedigen hun roeping uit te dragen en toe te passen in het dagelijks leven,
opdat zij bruikbare instrumenten zullen zijn voor Zijn Koninkrijk.
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3.2. De strategie
His Healing Voice zal de volgende activiteiten ondernemen om de visie en missie,
zoals hierboven beschreven is te realiseren. Voor alle hieronder genoemde events is
de toegang vrij, maar zullen de deelnemers de gelegenheid hebben om te investeren
in de stichting doormiddel van time to invest. De organisatie en de medewerking van
onderstaande events zal worden uitgevoerd door betaalde en onbetaalde
medewerkers. Hierbij moet men denken aan een worship--team, een ministry--team
en praktische ondersteuning.
3.2.1. Conferenties
Er zullen twee soorten conferenties georganiseerd worden.
Here I am Conferenties
In deze conferenties staat de persoon en het werk van de Heilige Geest centraal.
Er zal in eerste instantie geen vast omlijnd programma zijn.
Naast het onderwijs en de toerusting zal er veel tijd en mogelijkheid zijn voor
worship en persoonlijk gebed.
Belangrijk is dat deelnemers de gelegenheid krijgen om in alle vrijmoedigheid
Gods tegenwoordigheid binnen te gaan en kracht te ontvangen om een getuige in
deze wereld te zijn.
Deze conferenties zullen het eerste jaar vier keer worden georganiseerd op een
vaste locatie in Nederland.
Healing Touch Conferenties
In deze conferenties staat onderwijs en toerusting centraal rondom genezing van
geest, ziel en lichaam. De deelnemers zal geleerd worden om uit te stappen in de
opdracht, die Jezus aan iedere gelovige gegeven heeft, om de zieken te genezen in
Zijn naam. Deze conferenties zullen het eerste jaar drie keer worden
georganiseerd op verschillende locaties in Nederland.
3.2.2. Breakthrough--avonden
Tijdens de Breakthrough--avonden zal er, onder begeleiding en ondersteuning
van worship, op verschillende manieren voorbede worden gedaan.
De deelnemers worden aangemoedigd om zelf hun verantwoordelijkheid te
nemen om in de autoriteit van Christus te bidden voor een doorbraak. Een
doorbraak in hun persoonlijk leven, maar ook in hun families, stad, regio of land.
De Breakthrough--avonden zullen plaatsvinden op de avond voorafgaand aan een
Healing Touch conferentie.
3.2.3. House of Healing
In een House of Healing ontmoeten mensen elkaar in een ontspannen sfeer,
waarbij ze gebed kunnen ontvangen voor genezing naar geest, ziel en lichaam.
De opzet is kleinschalig. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in grote
huiskamers of kleine gemeenschapsruimtes.
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Belangrijk is dat de locatie een gastvrije atmosfeer heeft. De aankleding en
worship (live)kan hierbij ondersteunend zijn. Verschillende teams zullen tijdens
deze bijeenkomst bidden voor genezing en er is ruimte voor ontmoeting.
3.2.4. Workshop Living Prayer
His Healing Voice zal workshops organiseren waarin mensen toegerust worden
om dienstbaar te zijn in de kracht van de Heilige Geest. Het doel van deze
workshops is om mensen te helpen om zich als bruikbaar instrument in te zetten
voor het koninkrijk van God en de hindernissen die er mogelijk zo samen te
overwinnen.
Een workshop bestaat uit 4--5 avonden waaraan maximaal 20 mensen, tegen
betaling, kunnen deelnemen. De deelnemers aan deze workshops kunnen
praktijkervaring op doen tijdens de conferenties (Here I am en Healing Touch) en
House of Healing.
3.2.5. Meaningful Art
His Healing Voice gelooft dat God spreekt door het woord, door aanbidding en ook
door kunst. Verschillende kunstvormen kunnen iets laten zien van Gods hart.
Daarom wil His Healing Voice gelegenheid bieden aan talentvolle christenen om
kunst die gebaseerd is op het woord van God aan te bieden.
Verhuur
His Healing Voice zal ook kunst, met name schilderijen, te huur aanbieden. Door
middel van een jaarabonnement kunnen bedrijven, maar ook particulieren, elk
kwartaal een schilderij te leen ontvangen. Een koeriersbedrijf zal de distributie
verzorgen.
3.2.6. Overige activiteiten
His Healing Voice weet zich een onderdeel van het Lichaam van Christus en heeft
het verlangen om ook andere organisaties en bedieningen te ondersteunen bij
datgene waar God hen toe geroepen heeft.
Daarom zullen er vanuit His Healing Voice spreekbeurten en onderwijssessies
verzorgd worden bij Vrij Zijn, kerken en gemeenten, bijbelscholen en andere
organisaties.
3.3 Werkveld
His Healing Voice gelooft, dat zij haar visie in de hierboven beschreven breedte mag
gaan realiseren. Dat betekent dat zij zich niet zal focussen op één van deze
onderdelen en dat zal uitbreiden, maar dat zij zich zal richten op de inzet van alle
bovengenoemde activiteiten.
His Healing Voice wil graag dienen in alle denominaties en aan alle generaties, hoewel
de verwachting is dat met name de generatie tussen de 20 en de 40 jaar zich
aangesproken zullen weten. His Healing Voice zal voorlopig geen activiteiten
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ontplooien specifiek gericht op bepaalde doelgroepen, zoals mannen, vrouwen of
huwelijken.
His Healing Voice zal geen bevrijdingspastoraat aanbieden. Wel zal ze waar mogelijk
leiders, zowel binnen als buiten de kerk, adviseren. Mogelijk kunnen er ook korte
trajecten van begeleiding aangeboden worden in deze doelgroep.
3.4 De organisatiestructuur
3.4.1. Algehele leiding
His Healing Voice is een initiatief van Erica en Henk Duenk. Samen zijn zij geestelijk
eindverantwoordelijk voor alle activiteiten die de stichting ontplooit. Erica Duenk geeft
daarnaast ook algehele leiding aan His Healing Voice.
3.4.2. Bestuur
His Healing Voice is een stichting en heeft een stichtingsbestuur bestaande uit drie
personen.
Het bestuur dient en ondersteunt Henk en Erica Duenk in het uitwerken en mee--ontwikkelen van de aan hen door God gegeven bediening en visie. Het bestuur waakt
over de integriteit en de visie van His Healing Voice.
De verschillende verantwoordelijkheden van zowel de algehele leiding als van het
bestuur worden vastgelegd in de statuten en een huishoudelijk reglement.
3.4.3. Raad van Toezicht
Leden van de raad van toezicht worden aangesteld door een unaniem besluit van het
bestuur en directeur. Dit dienen tenminste drie personen te zijn. Aanstelling is in
principe voor 4 jaar waarna verlenging mogelijk is. Ieder lid van de Raad van Toezicht
onderschrijft de visie en doelstellingen van His Healing Voice. Tevens dient ieder lid van
de Raad van Toezicht onafhankelijk te zijn van bestuur en directeur.
3.4.4. Vrijwilligers
In de opstartfase zal His Healing Voice uitsluitend werken met vrijwilligers. Er zijn
vrijwilligers nodig die structureel de volgende ondersteunende taken op zich willen
nemen:
-- Financiële administratie
-- Secretariaat en planning
-- Coördinatie
-- Webbeheer en promotie
Daarnaast zijn er vrijwilligers nodig, die meehelpen om verschillende van de hierboven
beschreven activiteiten te realiseren en onderdeel uitmaken van het:
-- Worship team
-- Ministry team
-- Ondersteunend team
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Het geheel van voorwaarden en verwachtingen waaronder de vrijwilligers werkzaam
zijn bij His Healing Voice wordt vastgelegd in een vrijwilligersbeleid.
3.5. Financiële middelen
3.5.1 Inkomsten
De inkomsten van His Healing Voice bestaan uit:
-- Sponsering van uit partnerschip
-- Giften vanuit de conferenties
-- Workshops
-- Giften vanuit spreekbeurten en onderwijssessies
-- Overige giften
3.5.2 Uitgaven
De uitgaven van His Healing Voice bestaan uit:
-- Personeelskosten (initiatiefnemer)
-- Directe kosten (t.b.v. de conferenties)
-- Huisvestingskosten
-- Operationele kosten
-- 10% van de gegeven giften tijdens de events zullen worden besteed aan
zendingsprojecten binnen Nederland.
3.7. Promotieplan
3.7.1 Website:
Aviver heeft de website gebouwd en zal deze voorlopig onderhouden, dit in
samenwerking met GSTALT
Zij zorgen voor een update van:
-- Refresh
-- Events
-- Suprise
-- Informatie
3.7.2. Social Media
We zullen gebruik maken van verschillende social media, onder andere Facebook,
Twitter en Instagram. We zullen via deze weg de verschillende events
aankondigen, getuigenissen en bijzondere gebeurtenissen delen maar we zullen
het ook gebruiken om mensen aan te sporen om Gods stem in deze wereld te zijn.
3.7.5. Aankondiging events
3.7.6. Stand
His Healing Voice zal gebruik maken om met hun informatie stand, al haar events
onder de aandacht te brengen als ook His Healing Voice Meaningful art. Te denken
valt aan Vrij Zijn Zomerweek, christelijk beurzen e.d.
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3.7.7. Reclame Materiaal
His Healing Voice wil haar events ook onder de aandacht brengen doormiddel van
reclame materiaal. Te denken valt aan onze brochures en agendakaartjes uit
delen, advertenties, etc.
3.7.8. Newsflash
Voor hen die geabonneerd zijn op de Refresh krijgen spaarzaam een newsflash,
met daarin ‘acute’ informatie.
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