
 
New Life Netwerk (IPHC)  

2021 Jaarverslag  
 

 Het jaar 2021 was een jaar van onverwachte groei in Nederland, maar ook door heel 
de wereld in het midden van een corona-pandemie. De pandemie heeft ons allemaal 
gedwongen om flexibel te zijn en nieuwe manieren te vinden om te doen dat waartoe we 
geroepen zijn, namelijk Gods liefde tastbaar maken.  

De uitbreiding van de Buurtkeuken en de Weggeefwinkel, Iglesia Vida Nueva en 
RUAH School van profetie zijn wat hoogtepunten. We zijn zo dankbaar voor alles wat we 
hebben meegemaakt en vinden het een eer en voorrecht om zo verder te gaan. We zijn zo 
veel mensen dankbaar voor hun gebeden en steun want zonder alle lieve vrijwilligers en 
leiders zouden we niet kunnen bereiken wat voor ons ligt. We zijn zeer bewust dat alles wat 
we hebben kunnen meemaken door Gods vrijgevigheid en trouw komt. Daarom vinden we 
het heerlijk om vrijgevig en trouw te zijn aan God en de mensen die Hij ons toevertrouwd 
heeft om te dienen.  

De invloed en mogelijkheden die we telkens krijgen in Amsterdam en door de wereld 
zijn groot en daarvoor kunnen we nogmaals alleen maar zegen…. DANKUWEL! DANKUWEL 
GOD EN DANKUWEL ALLE LIEVE MENSEN DIE DEEL UITMAKEN VAN ONS NETWERK!! SAMEN 
ZULLEN WE GODS LIEFDE TASTBAAR BLIJVEN MAKEN IN AMSTERDAM EN OVERAL IN DE 
WERELD. 

 
New Life Netwerk - NL 

International Pentecostal Holiness Church 
 

      “Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van 
mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.” 

Handelingen 1:8 
 

Droom  
Wereldwijd bewegingen van nieuwe gelovigen en kerken zien ontstaan in de kracht van de 

Heilige Geest. 
 

Missie 
Gods liefde tastbaar maken 

 
Visie 

We leven naar het ritme van Gods hartslag en we rusten mensen toe in het volgen van Jezus 
door cursussen, conferenties, boeken, kerken en bedieningen neer te zetten.  

 
Waarden 

Liefde – We houden van God en van mensen (Marcus 12:29-31) 
Vrijgevigheid – We geven zoals God aan ons geeft. (Matt. 10:8)  

Shalom – We zetten ons in voor de shalom  
(vrede, genezing, bloei en gerechtigheid) van de wereld (Jer. 29:7) 

Nederigheid en dienstbaarheid – Jezus is nederig en dienstbaar en zo willen we ook zijn 
(Matt. 11:28-30)  



Groei – We streven om te blijven groeien in de vruchten en gaven van de Heilige Geest. 
(Gal. 5:22-23; 1 Kor. 12-14) We zijn “life long learners.”  

Vermenigvuldiging – zoals de jongen met 5 broden en 3 vissen willen we alles aan Jezus 
geven zodat hij het kan vermenigvuldigen.  (Joh.  6:9) 

Geestelijke disciplines– gebed, bijbel studie, vasten, meditatie, belijdenis van zonde, stilte, 
(enz.) zijn een centraal onderdeel van ons leven.  

Wereldwijd – We zijn deel van een wereldwijd gezin van gelovigen en alles wat we hebben 
ontvangen gaan we door heel de wereld verspreiden. (Matt. 28:16-20) 

 
Strategieën  

1) Intiem zijn met Jezus.  
2) Discipelen van Jezus maken.  

3) Leiders ontwikkelen 
4) Kerken en bedieningen stichten 

5) Bewegingen zien ontstaan 
 

New Life West 
Een mooie ontwikkeling in 2021 waren de Ladies night en Men Cave avonden. Aparte 

mannen en vrouwavonden leveren momenten op waar we in alle vrijheid ons harten konten 
delen. We starten de avonden met een hapje eten en vervolgens bespreken we een 

onderwerp, bidden we voor elkaar en bouwen we elkaar op. Dit levert hele kwetsbare en 
open en eerlijke momenten op. Hier gaan we zeer zeker mee door.  

Tijdens de diensten in de Buurtkeuken was er een aparte tienerdienst in huize de Cock. 
Hierdoor begonnen de tieners een beetje de feeling met de gemeente te verliezen. Dit was 

een van de redenen dat we besloten hebben om de diensten te verplaatsen naar de 
Weggeefwinkel. De ruimte is daar groter, de tieners en kinderen starten samen met de 

volwassenen en hebben een eigen ruimte voor hun dienst in het keukentje van de 
Weggeefwinkel, vervolgens eten de tieners weer samen met de volwassenen.  

Sinds we in de Weggeefwinkel samenkomen zien we het aantal bezoekers van de diensten 
groeien. Zo nu en dan bezoeken bekenden van de Buurtkeuken en Weggeefwinkel onze 

diensten. Daar willen we komend jaar meer op inspelen en bidden voor een geschikt 
moment voor een Alpha cursus.  

Met Pasen hebben we samen met Lifehouse Indische maaltijden uitgedeeld en met kerst 
hebben we vijftig kerstpakketten kunnen uitdelen. 

We hebben een aantal mensen om New Life West staan die meehelpen met spreekbeurten 
en aanbidding. Daar zijn we heel blij mee. Ook ons kernteam hebben we uitgebreid zodat 

we de gemeente met meerderen kunnen leiden en organiseren. We zijn ook erg blij met de 
gaven en vreugde die Karin heeft in het bezoeken van mensen. We hebben haar daar ook in 

bevestigd door gebed en zegen.   



 
 

 
Buurtkeuken 

Ook dit jaar zijn we gezegend geweest met de verschillende vrijwilligers. Er wordt door een 
vast team geholpen met ophalen van de producten, het uitsorteren van de producten en 

het uitdelen. Daarnaast zijn er vrijwilligers die helpen met het voorbereiden van de lunchen 
op maandag tot en met woensdag. Sommige vrijwilligers vlogen uit na verloop van tijd. 

Maar telkens is er weer voorzien in nieuwe vrijwilligers zonder dat we daar zelf moeite voor 
hoefden te doen.  

Er komen bezoekers van verschillende hoeken uit met name Amsterdam Nieuw-West. Veel 
vaste klanten kennen we bij name en bouwen we relatie mee op. Er zijn vooral aan tafel 

veel kansen om het evangelie te delen.  
Wat interessant was, is dat de gasten van de Buurtkeuken open staan voor gasten uit het 
buitenland en het leuk vinden om met ze te praten. Dat zagen we met Francia uit Chili en 

Judy uit Engeland. Zij hebben vrij snel contact met de mensen en konden ook zo hun 
getuigenis en het evangelie delen of voor mensen bidden. Dit blijven we in het achterhoofd 

houden door zo nu en dan interns op te nemen uit het IPHC netwerk.  
We zijn gezegend geweest met alle donaties voor de Buurtkeuken. Zo ontvingen we 

financiële giften, groenten en fruit, kruiden, potjes met jam en allerlei producten na afloop 
van ramadan als liefdesgaven.  

 

 
 
 



Weggeefwinkel 
In 2021 ging de weggeefwinkel van 1 dag naar 2 dagen open in de buurtkeuken. Vele 

vrijwilligers hielpen om alle spullen uit te stallen voor de buurt. Vaak was er al voor 9 uur 
een rij voor de deur. De weggeefwinkel was echt een ontmoetingsplek voor de 

buurvrouwen. 
 

Door het winnen van het buurtbudget konden we groter dromen. God gaf als tekst om te 
wachten en te zien op het wonder dat Hij ging doen. Dat gebeurde na de zomer toen we het 

winkelpand op de Burgermeerster de Vlugtlaan 59 kregen aangeboden. Per 11 november 
was de weggeefwinkel geopend en konden velen nieuwe klanten uit de Dobbebuurt de 

schatten ontdekken die anderen kwamen brengen. 
 

Het mooie van de winkel is dat we Jezus willen laten zien en dat Zijn genade genoeg is. We 
geven namelijk kleding, schoenen en decoratieartikelen weg.  Iedereen klant kan 7 items 

gratis komen winkelen.  Vele moslims komen bij ons winkelen en vragen vaak verwonderd 
waarom we dit doen.  Al met al een plek waar er met veel plezier gewerkt word met de 

teamleden! 
Het is een winkel van wonderen, waarbij we vooral leren te vertrouwen op Gods ruime 

voorziening. 
 

  
 

Iglesia Vida Nueva 
Onze Spaanstalige kerk was gedwongen om een nieuw gebouw te zoeken waar we de 

anderhalve maatregel kunnen hanteren voor onze vieringen op de zondagen. We hebben 
onderdak kunnen vinden bij Credo Kerk in Amsterdam Noord. We ontmoeten elkaar daar 

elke zondag om 17:45.  
Door de beperkingen van corona hebben we toch manieren gevonden om elkaar te kunnen 
ontmoeten op zondag, maar ook in het park om daar te eten en God samen te aanbidden. 
Ondanks de beperkingen van Corona hebben we toch kunnen ontmoeten en zien we vele 
nieuwe mensen onze diensten bezoeken. Wat heerlijk om God te mogen dienen samen in 
het Spaans en een plek te mogen zijn waar mensen werkelijk Gods liefde en kracht kunnen 

ervaren.  
 



 
 

 
 

(Femke nam een team vanuit Iglesia Vida Nueva naar Italia om een kerk toe te rusten in hoe 
ze prostitutees kunnen helpen. Hier is een foto van een geschenk wat ze gaven en hun aan 

het praten met iemand na middernacht.)  
 

 

 
 
 

Scharlaken koord (THdV)  
Matt en Femke werken al jaren samen met Scharlakken Koord om mensen die in de 

prostitutie zitten te helpen eruit te kunnen komen. Door hun betrokkenheid in de roze 



buurt zijn er meerdere activiteiten en outreaches ontstaan. Bijvoorbeeld; Femke heeft een 
team van vrouwen uit onze kerk naar Italië meegenomen om daar een kerk toe te rusten in 

hoe ze mensen in de prostitutie kunnen bereiken en helpen. ’s Nachts gingen ze vrouwen op 
straat bezoeken met een cadeautje en de mensen waren zeer verbaasd en dankbaar voor 

dit gebaar van liefde en aandacht. Inmiddels heeft die kerk een kleine ruimte gehuurd 
waarin zij regelmatig vrouwen kunnen dienen met koffie, thee, eten en aandacht.  
We zien dat er meer aandacht vanuit kerken en bedieningen naar het helpen van 

prostituees gaat. We zijn vrouwen aan het helpen om uit te stappen maar ook andere 
organisaties aan het inspireren hoe zij ook mensen uit de prostitutie kunnen helpen.  

 
 
 
 

(RUAH Trainers op een team dag in NL)  
 

 
 

 
 
 

(RUAH trainers van heel latijns-amerika)  
 



 
 

RUAH School van profetie 
Dit was het tweede jaar van RUAH School van profetie dat ontstaan is door de pandemie. 
Wij hebben meer dan 900 studenten kunnen trainen in vier verschillende talen in die tijd. 

Dit is een schatting alleen van de studenten die ons school online hebben gevolgd. We 
hebben ook teams in verschillende landen die conferenties namens RUAH geven door heel 

de wereld.  
 

Vanaf 2010 is Matt Helland scholen van profetie aan het geven door heel de wereld. Die 
scholen waarin live en eisten vaak veel reistijd en aandacht. Inmiddels is RUAH een online 

school van profetie die verspreid is over de hele wereld. We hebben online scholen kunnen 
geven in: Chili, Argentinië, Ecuador, Bolivia, de Verenigde Staten, Australië, Wales en 

Nederland. Dit zijn de landen waarin leiders zijn of teams zijn ontstaan die verder scholen 
kunnen leiden en geven in hun eigen omgeving. De school in Nederland heeft zich 

uitgebreid met vele nieuwe trainers en dankzij dat het online is, hebben we deelnemers van 
letterlijk heel Nederland en de wereld gehad.  

Er waren ook live conferenties in Hongarije, Mexico, de Verenigde Staten, en Nederland. 
Wat een eer en voorrecht is het om te zien hoe RUAH zich verder verspreid over heel de 

wereld.  
 

 

 

 

 



Financieel jaarverslag 2021 NLW 
 

Dit jaar als penningmeester heb ik weer een goeie steun gehad aan Karin. 
Er zijn een paar mooi grote giften gedaan en er zijn ook subsidiebedragen ontvangen voor 

de Weggeef winkel. 
2021 Is Riske gestart met de weggeefwinkel in de Burgermeester de Vlugtlaan 59 te 

Amsterdam. Vanuit subsidies die zijn ontvangen kunnen wij vrijwilligersvergoedingen 
uitbetalen. 

We hebben vele mooie projecten mogen ondersteunen, onder andere voor een DTS 
Student, het opstarten van de weggeefwinkel, Azerbaijan, overstroming in Eupen, en voor 

een weduwnaar in Mexicali.                                                                                                                                                                
Het project van Zuidoost-Azië is dit jaar gestopt. 

Ook zijn er weer prachtige kerstpakketten uitgedeeld en hebben we veel mensen mogen 
zegenen hiermee. 

Hieronder het financiële overzicht van 2021 en de begroting voor 2022. 
 

(in verband met de hoogte aan ingekomen giften zijn we verplicht om een zgn 
‘Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algmeen’ te publiceren op onze website. Dit 

formulier zal als apart document onder het jaarverslag op de website verschijnen) 



RESULTAAT NEW LIFE WEST 2021      

        

BATE
N 

     Realisatie 
2020  

 Begroting 
2021  

 Realisatie 
2021  

Giften 
en 

subsid
ies 

8000  Tienden    €    53.549,57   €         25.000,00   €    17.807,12  

 8005  Overige giften    €                 -            

 8010  Bestemde giften    €      7.521,78   €           2.000,00   €      1.985,80  

 8011  Bijdragen cursussen    €         130,00   €              200,00   €                 -    

 8012  Bijdragen conferenties en weekends     €           2.000,00   €      1.876,00  

 8013  Bijdragen Ruah en IPHC trainingen    €      6.398,35    

 8015  Bijdragen NLTC         €           20,00  

 8022  Kerstpakketten            

 8023  Giften Project Esmeralda 4:3    €    12.653,44   €           7.000,00   €      9.979,62  

 8024  Giften Buurtkeuken    €      2.782,48   €           7.500,00   €      7.638,02  

 8025  Giften Project Lucas 176    €    16.300,00   €         15.000,00   €      7.955,00  

 8026  Giften Weggeefwinkel    €      5.522,20    

 8050  Giften Project Handelingen 1:8    €      6.670,00   €           7.000,00   €      9.427,79  

 8051  Project Psalm 85    €      2.820,00   €           1.200,00   €      1.440,00  

 9130  Rente Spaarrekening    €                 -         

  Totaal der Baten    €  114.347,82   €         66.900,00   €    58.129,35  

        

LASTEN       

Algem
ene 

kosten 

4100  Huur    €    13.788,59   €         14.000,00   €      4.485,85  

 4120  Energiekosten     €      1.450,93   €           2.000,00   €      1.942,59  

 4123  Water    €         587,17   €              600,00   €         437,30  

 4318  Administratiekosten    €         720,01   €              500,00   €         549,43  

 4501  Drukwerk    €                 -     €              500,00   €                 -    

 4532  Webhosting - Website - PR    €         434,15   €              400,00   €         229,43  

 4594  Diverse algemene kosten    €         825,16   €              500,00   €                 -    

 4620  Afschrijving inventaris  +    €                 -     €                      -     €                 -    

 SUB Huur, administratie & alg. kosten    €    17.806,01   €         18.500,00   €      7.644,60  

        

 4030  Traktement voorganger    €      9.600,00   €           9.600,00   €      9.600,00  

Activit
eiten  

& 
Projec

ten 

5000 Vieringen    €         897,68   €           1.000,00   €                 -    

 5010 Cursussen & Kringen    €         199,30   €              650,00   €           21,84  

 5011 Ruah en IPHC trainingen    €      9.542,26   €           1.500,00   €         532,56  

 5012 New Life Training Centre    €                 -     €                      -     €                 -    

 5015 Conferenties en Weekends    €                 -     €           1.000,00   €      2.364,75  

 5020 Projecten - Azerbaijan    €      2.147,53   €           2.500,00   €      1.625,48  

 5021 Projecten - Zuidoost Azië    €                 -     €                      -     €         350,00  

 5022 Projecten - Kerstpakketten    -   €           1.250,00      

 5023 Projecten - Esmeralda 4:3    €    13.996,44   €           6.000,00   €      7.821,62  

 5024 Projecten - Buurtkeuken    €      2.909,55   €           7.000,00   €      3.310,00  

 5025 Project Lucas 176    €    16.300,00   €         13.000,00   €      7.955,00  

 5026 Projecten - Weggeefwinkel    €      4.082,86    

 5030 Projecten - Diaconaal    €      3.117,92   €              750,00   €         300,00  

 5033 Ondersteuning Ministries    €                 -     €              500,00   €      1.230,96  



 
 

BEGROTING NEW LIFE WEST 2021     

    BEGROTING  BEGROTING 

BATEN    2021  2022 

Giften en subsidies 8000  Tienden   €       25.000,00    €       25.000,00  

 8005  Overige giften        €            500,00  

 8010  Bestemde giften   €         2.000,00    €         7.000,00  

 8011  Bijdragen cursussen   €            200,00    €            150,00  

 8012  Bijdragen conferenties   €         2.000,00    €            200,00  

 8013  Bijdragen Ruah en IPHC     €         4.000,00  

 8015  Bijdragen NLTC        €            100,00  

 8022  Bijdragen Kerstpakketten           

 8023  Giften Project Esmeralda 4:3   €         7.000,00    €         5.000,00  

 8024  Bijdragen Buurtkeuken   €         7.500,00    €         2.500,00  

 8025  Giften Project Lucas 176   €       15.000,00    €         7.000,00  

 8026  Giften Weggeefwinkel     €         3.000,00  

 8050  Project Acts 1:8   €         7.000,00    €         2.500,00  

 8051  Giften Project Psalm 85   €         1.200,00    €         2.500,00  

 9130  Rente Spaarrekening     €                    -    

  Totaal der Baten   €       66.900,00    €       59.450,00  

       

LASTEN       

Algemene kosten 4100  Huur   €       14.000,00    €       14.000,00  

 4120  Energiekosten   €         2.000,00    €         3.000,00  

 4123  Water   €            600,00    €            600,00  

 4318  Administratiekosten   €            500,00    €            600,00  

 4501  Drukwerk   €            500,00       

 4532  Webhosting - Website - PR   €            400,00    €            400,00  

 4594  Algemene kosten   €            500,00    €            200,00  

       

Activiteiten & Projecten 5000 Vieringen   €         1.000,00    €            500,00  

 5010 Cursussen & Kringen   €            650,00    €            100,00  

 5011 Ruah en IPHC trainingen   €         1.500,00    €         2.000,00  

 5012 New Life Training Centre   €                    -      €            250,00  

 5015 Conferenties en weekends   €         1.000,00    €         1.000,00  

 5020 Projecten - Azerbaijan   €         2.500,00    €         2.500,00  

 5022 Projecten - Kerstpakketten   €         1.250,00       

 5050 Diversen Kernteam    €           53,24   €              150,00   €         101,64  

 5060 Projecten - Diversen    €      4.229,32   €           1.500,00   €      1.395,75  

 5070 Project Handelingen 1:8    €      5.874,00       €      9.682,29  

 5071 Project Psalm 85  +    €      3.175,00   €           1.500,00   €      1.210,00  

 5080 Projecten - Outreach    €         941,16   €              500,00   €                 -    

  Som der Lasten    €    94.872,27   €         66.900,00   €    55.146,49  

        

  Resultaat    €    
19.475,55  

 €                      -     €      
2.982,86  



 5023 Projecten - Esmeralda 4:3   €         6.000,00    €         5.000,00  

 5024 Projecten - Buurtkeuken   €         7.000,00    €         4.000,00  

 5025 Projecten - Lucas 176   €       13.000,00    €         7.000,00  

 5026 Projecten - Weggeefwinkel     €         2.000,00  

 5030 Projecten - Diaconaal   €            750,00    €            500,00  

 5033 Ondersteuning Ministries   €            500,00    €            500,00  

 5050 Diversen Kernteam   €            150,00    €            200,00  

 5060 Projecten - Diversen        €            500,00  

 4030 Traktement voorganger   €         9.600,00    €         9.600,00  

 5070 Project Handelingen 1:8   €         1.500,00    €         2.500,00  

 5071 Project Psalm 85   €         1.500,00    €         2.500,00  

 5080 Projecten - Outreach   €            500,00    €         1.000,00  

   Som der Lasten   €       66.900,00    €       60.450,00  

       

  Resultaat        €        
1.000,00- 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


