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1. Algemene gegevens  

 Naam gemeente, zetel, duur en adres 
 Landelijke aansluiting en algemene doelstelling  Missie en Waarden 
 Bestuur en procedures 
 Historie  

Naam  

De naam van deze gemeente is New Life West (voortaan: NLW) en is opgericht als 
Stichting New Life Netwerk – International Pentecostal Holiness Church.  

Zetel  

NLW heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.  

Duur  

NLW is op 4 oktober 2006 opgericht als stichting voor onbepaalde tijd.  

Adres  

Het correspondentieadres van NLN is  Hegelhof 6 1064 VX Amsterdam 

Denominationele aansluiting  

De gemeente is een kerkgenootschap en is aangesloten bij International Pentecostal 
Holiness Church uit de VS.  

Algemene doelstelling  

Het doel van NLN is een plaats te creëren en te bewaren om God’s liefde tastbaar te 
maken in Amsterdam West, Nederland, Europa en door de hele wereld. We willen en 
plek zijn waar mensen 1) God’s tastbare liefde kunnen ervaren en weg geven, 2) Zijn 
stem kunnen leren horen en een persoonlijke relatie met hem ontwikkelen samen met 
andere discipelen van Jezus, en 3) en plek waar mensen Jezus kunnen leren kennen en 
daardoor genezing en herstel komen zodat ze tot hun goddelijke bestemming kunnen 
komen.  



De geloofsbasis van NLW staat beschreven in de beginselen van de IPHC.  

Missie  

“God’s liefde tastbaar maken in AmsterdamWest, Nederland, Europe en door de wereld 
heen.”  

Waarden van New Life West  

Wij houden echt van God en van elkaar (Marcus 12:29-31). 
Wij volgen Jezus samen en elkaar bemoedigen om geestelijke disciplines zoals bidden, 
geven, vasten, stilte, de bijbellezen, enz. toe te passen in ons leven (Lucas 9:23, 24). 
Wij aanvaarden en dienen mensen (kinderen, jongeren, volwassenen) zoals ze zijn 
ongeacht hun achtergrond of levensbeschouwing (Lucas 18:16, 17). 
Wij willen steeds groeien in de vrucht en gaven van de Heilige Geest. (Galaten 5:22, 23; 1 
Kor. 12 en 14). 
Wij zetten onzelf in voor de shalom (vrede, genezing, bloei en gerechtigheid) van ons 
wereld (Jeremia 29:7) 
Wij streven naar vermenigvuldinging van multiculturele en meertalige 
gemeenschappen om zo andere mensen te kunnen bereiken met Gods liefde (Matteus 
28:1820).  

Bestuur  

NLW heeft het recht op zelfbestuur en haar hele doen en laten zelf in te vullen naar het 
model van het nieuwe testament. Dit recht houdt o.a. in het benoemen van een 
voorganger, het kiezen van kerkelijk leiderschap, het disciplineren van haar leden, en 
het organiseren van samenkomsten en andere kerkelijke activiteiten. Het algemeen 
bestuur (bestaande uit een leidersteam en bestuur) heeft het geld, het eigendom en het 
doen en laten van de gemeente onder haar beheer. Zij heeft de functie om de 
doelstellingen van NLW over te dragen en uit te voeren in overeenstemming met de 
statuten.  

Het zakelijke bestuur beheert de middelen van NLN (zoals gebouw, inventaris etc.), de 
financiën en regelt zaken zoals de administratie, correspondentie, verzekeringen en 
vergunningen. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:  

Matthew Helland (voorzitter), Sylvia Bakker (penningmeester), René de Cock 
(algemeen lid)  

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden in het bestuur onbezoldigd.  

Naast het bestuur is er een leidersteam dat verantwoordelijk is voor: de visie van NLN, 
het kiezen, voordragen en trainen van leiders, de pastoralen begeleiding van mensen en 
de planning van activiteiten die horen bij NLN.  

De mensen die op deze team behoren kunnen taakgericht opdrachten hebben zoals het 
leiden van een bepaalde bediening) binnen de gemeente (zoals Riske is over de weggeef 
winkel) of ze kunnen een bredere verantwoordelijk hebben om te helpen met het 



plannen en uitvoeren van activiteiten. Elke activitiet zal een persoon als aanspreekpunt 
willen hebben en voor de grotere bedieningen is er een leider daarvoor nodig.  

Procedures  

De procedures rondom het zakelijke bestuur staan beschreven in de akte van oprichting 
van St. New Life Netwerk (IPHC). Zij zorgen voor alle zakelijke werk van NLW en de 
leiders team zorgt voor de inhoudelijke aspecten van de kerk. De leiders team en 
zakelijke bestuur werken samen met de voorganger.  

Korte Historie  

New Life West is gestart door Matthew en Femke Helland. Zij zijn vanuit de Verenigde 
Staten naar Nederland gekomen eind 2005 als de eerste pioneerswerkers/zendelingen 
van de “International Pentecostal Holiness Church.” (IPHC). In 2006 zijn ze begonnen 
met huiskamer samenkomsten en een wekelijks kinderclub in Slotermeer. Sinsdien is 
NLW gegroeid tot een kerk die manieren zoekt om “God’s liefde tastbaar te gaan maken 
in Amsterdam West.”  

Doelen  

1. Verder ontwikkeling van New Life Netwerk (IPHC). 
We hebben een droom om onze kerk te zien zich vermengvuldigen tot een beweging 
worden door heel Amsterdam, Nederland, Europe en de wereld. Dit is gedaan door de 
volgende stappen: 1) bidden 2) discipelen maken, 3) leiders vormen, 4) nieuwe kerken 
starten, en 5) de kerken worden een beweging. Omdit te kunnen zien gebeuren, willen 
we mensen zijn van gebed die leren hoe we een discipel van Jezus kunnen zijn zodat we 
andere mensen kunnen leren hoe zij zelf Jezus kunnen volgen. Daarna zullen we 
discipelen zien leiders worden, enz.  

Wij erkennen dat zijn een onderdeel van het bredere lichaam van Christus en willen 
onze bijdraag delen met andere gemeentes. Dit neemt plaats door trainingen over gebed 
en vasten, profetie, kinderwerk, gemeentestichting, celebrate recovery, zending, enz. te 
organiseren in Amsterdam en in andere delen van NW Europe.  

Wij welkommen gelegenheden om samen te werken met andere gemeentes en zien er 
naar uit om nieuwe NLN gemeentes te gaan stichten. We verwachten kerken te zien 
begonnen in andere taals. (Engels, Spaans, enz.) en in andere wijken van Amsterdam en 
steden van Nederland Wij erkennen de principe van Handelingen 1:8 als leidsdraad en 
geloven dat wij getuigenissen zullen zijn door de kracht van de HG in Amsterdam, 
Nederland en Nederlandstaalige Belgie, Europe en de rest van de wereld. Dit is namelijk 
onze Jerusalem, Judea, Samaria en to thet einde van de wereld. We willen bewust keuzes 
maken dat heeft met het bereiken van elke van die gebieden.  

Over drie jaar willen we drie tot vijf nieuwe kern groepen zien ontstaan voor nieuwe 
gemeentes. Een Spaanstalig, Engelstalig en Nederlandstalig groep zijn onze doelen. De 
nieuwe leiders van deze gemeentes zullen gecoached and ondersteund worden door 
NLN.  



2. Wekelijkse Vieringen 
Elke week zijn er huisgroepen en vieringen dat plaatsnemen in Amsterdam West (New 
Life West) en Amsterdam Noord (Iglesia Vida Nueva). Er zijn ook conferenties en 
andere huisgroepen gehouden in andere delen van Nederland.  

3. RUAH School van profetie – Onder de leiding van Matthew Helland is RUAH een 
bijbelschool wat mensen toerust in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld.  

Financien – Geld is binnen gebracht door de giften van de leden en vrienden van New 
Life Netwerk. De inkomsten zorgen voor het uitvoeren van de activiteiten en visie van 
NLN. We geven geld ook uit aan het stichten van gemeentes in andere landen en ook 
naar het ondersteunen van ontwikkelinghulp projecten in het buitenland. Wij gaan 
actief samenwerken met andere IPHC kerken in Europa en de VS om geld te werven en 
te geven aan ontwikkeling en missionaire projecten in andere landen. .  

 

 


	Hegelhof 6 1064 VX Amsterdam Telefoon : 06-44201663 IBAN: NL38 INGB 0002 9132 16 Aangesloten bij International Pentecostal Holiness Church.
	www.newlifenet.nl

