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Bestuurswissel & New Life Netwerk 
Omdat New Life steeds meer een netwerk is geworden, werd het tijd voor een ander bestuur dat 
meer gericht is op het netwerk en niet alleen het dagelijks leven van New Life West. We hebben 
Karin Jansen en Kerst Sandburg bedankt voor het uitvoeren van hun bestuurstaken en beiden in de 
bloemetjes gezet. Sylvia Bakker heeft het penningmeesterschap overgenomen en wordt geholpen 
door Karin waar nodig. Matthew Helland is voorzitter van het bestuur en René de Cock is algemeen 
bestuurslid. Dit bestuur overkoepeld de beide gemeenten; Vida Nueva en New Life West en ook het 
werk van RUAH en de contacten buiten Amsterdam van New Life Netwerk. In 2020 zijn er 5 nieuwe 
mensen ingezegend in het netwerk omdat we hun bediening erkennen en graag ondersteunen. Dat 
maakt dat er nu zo’n 12 mensen in totaal ingezegend zijn binnen het New Life netwerk.  
(René de Cock) 
 
 
New Life West 

 
 
In 2020 is New Life West haar diensten gaan houden in de Buurtkeuken aan de van Deysselstraat. 
Eerst op nummer 41 vlak naast de coffeeshop en vervolgens vanaf 1 mei op nummer 33. In korte tijd 
hebben we tot tweemaal toe een pandje mogen inrichten. Met hulp van verschillende New Lifers 
ging dat zeer voorspoedig en zou je bijna denken dat we professionals zijn in het inrichten van pop-
ups. Zeer leuk om met elkaar te klussen en te zien hoe een pandje helemaal opknapt van een likje 
verf, vloerbedekking en de inrichting.  
Helaas konden we in maart vanwege de eerste lockdown geen diensten houden in het nieuwe 
pandje. We hebben een periode diensten gedaan via livestream op Facebook vanuit ons huis. Die 
huiselijke setting rond onze eettafel in de vorm van tafelgesprekken en worship in onze woonkamer 
was voor ons als voorgangersstel een mooie ervaring. We kunnen ons voorstellen dat zo’n dienst 
online bijwonen vanaf de bank niet voor iedereen aantrekkelijk was. Zodra het weer kon zijn we 
weer diensten gaan houden in de Buurtkeuken. 
De opkomst van de diensten liep wel terug vanwege de 1,5 meter maatregel en de kwetsbaarheid 
van een aantal New Lifers. De diensten zijn altijd nog te beluisteren via de website maar we zien uit 
naar het moment dat iedereen weer kan komen.  
Zo’n crisis haalt wel het creatieve naar voren. Zo hebben we gesprekswandelingen gedaan, een bbq 
op het veld tegenover de Buurtkeuken en gebedsbijeenkomsten via Zoom.  
We hebben een aantal New Lifers na de eerste lockdown gevraagd hoe zij zich geestelijk hadden 
gevoed tijdens deze periode. Hoe bemoedigend dat de één na de ander ons vertelde hoe ze zich 
voeden via Bijbelstudie, filmpjes op YouTube en leesplannen in de Youversion.  
De vraag is hoe we de draad weer gaan oppakken of dat we dingen in een ander jasje gaan 
aanbieden. Dat geld bijvoorbeeld voor het werk van New Life Training Centre. Ons verlangen is om te 
doen van de Heer ons vraagt en ik ben ervan overtuigd dat de coronacrisis naast alle negatieve 
dingen ook een positieve uitwerking gaat krijgen in de kerk wereldwijd zolang we afgestemd zijn op 
de Heer.  
(René de Cock) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buurtkeuken 

 
Van november 2019 tot en met februari 2020 hebben we tweemaal in de week gratis lunches 
kunnen aanbieden in de Buurtkeuken. Deze lunches werden vrijwel kosteloos gemaakt omdat we 
producten redden bij supermarkten, de markt en verschillende bakkerijen. Alles wat over bleef, werd 
via onze weggeefkratten op straat gegeven aan de buurtbewoners. Zo mooi om weg te geven zonder 
er kosten aan te verbinden. We ervaren dagelijks dat hier zegen op rust. En over financiën hebben 
we niet wakker hoeven liggen. Verschillende kerken hebben via collectes het werk van de 
Buurtkeuken ondersteund en hebben we ook andere giften van mensen persoonlijk mogen 
ontvangen. Ook buitenstaanders uit de wijk die ons initiatief van harte steunen hebben ons 
regelmatig gesteund met een financiële gift. 
Door de Coronacrisis konden de lunches ter plekke niet meer doorgaan en hebben we de krachten 
gebundeld met andere organisaties uit de buurt. Zo hebben we het soep & brood project gedaan 
waarbij we naar zo’n 50 personen op het hoogtepunt soep en broodjes brachten naar oudere en 
kwetsbare mensen in de buurt. Studenten en andere vrijwilligers brachten het dan naar deze mensen 
toe. Wat prachtig om zo de krachten te bundelen en er te zijn voor de buurt. Hierin hebben we 
gemerkt dat het eerste jaar Buurtkeuken er één was waarin we veel contact hebben gelegd met 
mensen persoonlijk en ook qua netwerken met andere organisaties die zich voor de buurt inzetten. 
En aan publiciteit ontbrak het niet. Meerdere keren hebben we in de Westerpost gestaan en heeft 
het werk van de Buurtkeuken in de EO Visie mogen staan.  
Door de Coronacrisis hebben we gebruik mogen maken van subsidie van Eigenwijks en is er een 
aardige dame die ons sponsort met allerlei boodschappen van lokale boeren en de groothandel.  
In de Buurtkeuken zelf mochten we geen mensen meer ontvangen maar we zaten niet stil en konden 
toch onze soep aan de man blijven brengen. En juist in deze tijden van nood werd het keukenteam 
uitgebreid met twee vrijwilligers en konden we zelfs vrijwilligerscontracten aanbieden om deze 
vrijwilligers te zegenen met een vergoeding. Zo mooi dat het werk van de Buurtkeuken veel verder 
gaat dan de oorspronkelijke droom die ik had.  
Hopelijk kunnen we weer gauw mensen dienen met een lunch en een goed gesprek of een gebed. 
Herman Boon profeteerde over ons werk in de van Deysselstraat dat hij zag dat er meerdere pandjes 
met andere activiteiten door ons geopend werden. We hoefde alleen maar creatief te denken over 
wat we de mensen willen aanbieden. Op dit moment wordt er hard gezocht naar een onderkomen 
voor de Weggeefwinkel. We hebben er al een budget van 5000 euro voor gewonnen. We hebben er 
alle vertrouwen in dat onze droom volledig tot stand gaat komen en de Heer zal voorzien in wat er 
nodig is.  
(René de Cock) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Weggeefwinkel 

 
In 2020 ben ik op de vrijdagen in de Buurtkeuken de Weggeefwinkel begonnen.  Je kon er 
keukenspulletjes, kinderspeelgoed en kleding vinden. Het was een gezellige boel met vrouwen uit de 
buurt die kwamen winkel. Het feit dat het gratis was, maakte het nogal vreemd maar ook 
aantrekkelijk. Een paar tieners wilden zelfs pinnen na afloop, maar dat kon niet. Zo onwennig waren 
ze dat we het gratis deden. Wel kregen we de vraag :”waarom doe je dit?” en zo konden we steeds 
uitleggen dat we Gods liefde tastbaar in de wijk willen maken. 
In korte tijd heb ik veel nieuwe buurvrouwen ontmoet. En ik kon het niet alleen af. Eerst nog samen 
met June in de winkel gestaan, maar later ook met Lela en Loes. Vooral toen we een pandje op 
nummer 41 aangeboden kregen, voor tijdelijk. Zo konden we drie dagen in de week open. Het was 
echt een ontmoetingsplek voor de wijk. En de spulletjes? Die kwamen vanzelf wel, of uit de buurt, of 
van mijn familie of van collega’s uit de wijk. 
Wat ik enorm gaaf vind, is dat iedereen wel iets kan doen om de winkel te runnen. De vreemdeling 
die zomaar op straat helpt sjouwen, Dimitri die kwam kledingrekken in elkaar zetten, de buurman die 
kwam verven, Loes die haar tasjes meenam, Lela die de paspoppen ging versieren, Thomas en Peggy 
die ook meehielpen en anderen die hun spullen vrijwillig kwamen brengen. 
Velen zijn gezegend door deze manier van delen. Door Corona en het sluiten van nummer 41 zijn we 
gaan sluiten voor de jaarwisseling. Maar ik had er een voldaan gevoel bij. Want hoe makkelijk is het 
om in contact met anderen uit de wijk te komen, als je gratis weggeefspullen aanbiedt. To be 
continued. 
(Riske de Cock) 
 
RUAH School van profetie werd geboren  

         
Het jaar 2020 is op een heel bijzondere manier gestart met een team dat vanuit New Life Netwerk 
naar Argentina en Chile is gegaan. Deze reis van 14 dagen was echt een leuke ervaring voor iedereen 
die mee is geweest. Het team mocht dienen in Buenos Aires en in verschillende kerken in Santiago, 
Chili. Een hoogtepunt van de reis was de jeugd conferentie in Chili met meer dan 1,700 jongeren. 
Daar mochten de teamleden vele mensen bedienen. Het was niet alleen een bijzondere reis, maar de 
vruchten van de reis zijn zeer bijzonder.  
Toen het team terug in Nederland was, begon Matthew Helland scholen van profetie online te geven 
aan mensen in andere landen zoals Chili, Australia, Wales, en in de VS. Dat heeft geleid tot het 
oprichten van een online School van Profetie met als naam “RUAH School van profetie”. RUAH is het 
Hebreeuwse woord voor Heilige Geest, adem van God of wind. De school is inmiddels enorm 
gegroeid.  
Studenten van meer dan 21 landen hebben meegedaan, en er zijn nu vaste teams met trainers in 
Nederland, Wales, de VS, Chili, Argentinië, Ecuador en Bolivia. Er zijn meer landen waarin deze school 
zich gaat uitbreiden in de komende tijd.  
RUAH heeft zich kunnen uitbreiden met een online platform waarmee mensen onderwijs video’s 
online konden kijken en daarna op zoom getraind konden worden. Dit format heeft gezorgd dat de 
school kon blijven doorgroeien zelfs in het midden van de strenge corona lockdowns die door heel de 
wereld aan het gebeuren waren.  
RUAH is het doorgroeien van New Life Training Centre en New Life Netwerk. We zien ernaar uit naar 
verder groei van cursussen en training middelen in Nederland en in andere delen van de wereld.  
(Matthew Helland) 
  
 



Iglesia Vida Nueva 

 
De Spaanstalige kerk Iglesia Vida Nueva heeft veel groei meegemaakt in het midden van de corona 
pandemie. Vanwege een tekort aan ruimte is de kerk verplicht om te verhuizen naar Credo kerk in 
Amsterdam Noord. Vanwege maatregelen zijn de diensten op verschillende tijden van het jaar 
afgelast of niet veel bezocht. Toch is de kerk mensen blijven bereiken door wekelijkse zoom 
bidstonden en met praktische manieren om mensen te helpen.  
(Matthew Helland) 
  
Samenwerking met Bright Fame en Scharlaken Koord 
Matt en Femke hebben met Bright Fame en Scharlaken Koord gewerkt voor en tijdens de corona 
epidemie om seks werkers te helpen met eten krijgen en andere praktische zaken. Er was een grote 
behoefte aan hulp namelijk voor de Spaanstalige sekswerkers die Femke heeft kunnen helpen als 
maatschappelijk werker bij Scharlaken Koord. Er zijn ook meer en meer projecten gepland zoals 
Freedom Market waarmee nieuwe bedrijven gestart worden om sekswerkers te helpen uit de 
prostitutie te stappen.  
Een bedrijf dat we konden ondersteunen was Artkija. Dat is een bedrijf dat mensen van deze 
doelgroep helpt. Er zijn sieraden en producten van hun gekocht en weer verkocht bij spreekbeurten 
en activiteiten van Matthew Helland. 
(Matthew Helland) 
 
Te nemen stappen na 2020 
Kerkwerk in Nederland 
-Nieuwe kerk plant starten in Slootdorp en een andere stad van Nederland 
-Bestendigen en groei van Iglesia Vida Nueva en New Life West 
-New Life in Amsterdam Noord gaan starten door IVN tweetalig te maken.  
-Nieuwe leiders vinden, toerusten en hun helpen om tot hun bestemming te komen.  
-Permanent gebouw vinden voor activiteiten voor de buurt en New Life West.  
  
Onderwijs 
-Doorgroeien van RUAH School van profetie in Nederland en in het buitenland 
-Ontwikkelen van RUAH Media (TV, Websites, boeken, enz.)  
-Actief neerzetten van cursussen en trainingen zoals ALPHA, Identiteit, Vrijheid, Gemeente Stichting 
en Leiderschap (RUAH en New Life Training Centre).  
  
Outreach 
-Samenwerken met Scharlaken koord om sekswerkers te helpen uit de prostitutie te stappen.  
-Versterken van de huidige Buurtkeuken en Weggeefwinkel naar een community center toe.  
-Blijven zoeken naar manieren om Gods liefde tastbaar te maken door praktische projecten in de 
buurt en in de wereld.  
  
Internationaliseren 
-New Life Netwerk is een spil in een groter internationaal netwerk.  
-Ondersteunen en opzetten van conferenties, reizen en projecten in het buitenland.  
-Uitwisseling – conferenties – missions 
  
Gebed 
-Bidden en vasten in januari 
-Bidden en vasten 3 dagen per kwartaal 
-Gebedsdagen samen met andere kerken om te bidden voor de stad 
 
 
 



Financieel jaarverslag 2020 NLW 
Dit jaar ben ik gestart als penningmeester en gelukkig heb ik goeie hulp van Karin gehad. 
2020 was een totaal nieuw jaar voor New Life West i.v.m. de corona maatregelen. 
De diensten zijn vaak online gedaan vanuit huis en er waren maar een paar plaatsen beschikbaar 
toen de live diensten weer begonnen. 
Er zijn hierdoor minder gaven binnengekomen. 
We hebben vele mooie projecten mogen ondersteunen, onder andere Won Cyprus en Azerbaijan. 
Ook zijn er prachtige kerstpakketten uitgedeeld en hebben we veel mensen mogen zegenen 
hiermee. 
De tienden zijn afgenomen, omdat er wat mensen de kerk hebben verlaten en omdat de Fam. 
Helland hun tienden op de rekening van Iglesia Vida Nueva is gaan doneren. 
Hieronder het financiële overzicht van 2020 en de begroting voor 2021. 
(Sylvia Bakker) 
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