
Samen Gaan:
Bijzondere reizen en outreaches

In 2014 zijn mensen van NLW naar
landen zoals: De Verenigde Staten,
Engeland, België, Hongarije,
Indonesië, Spanje, Noord Korea en
andere landen gegaan om Gods
liefde daar tastbaar te maken. Deze
waren activiteiten zoals dagen van
gebed en vasten, scholen van
profetie, jeugd conferenties, enz. In
Nederland kon je regelmatig
mensen van NLW vinden bij
Paranormale Beurs, op straat, en
verschillende gemeentes aan het
spreken en Gods liefde tastbaar aan
het maken. Op zulke plekken was
het normaal te zien dat Jezus ging
mensen genezen en levendig
woorden delen. Terwijl deze
activiteiten waren geweldig, de
belangrijkste ontmoetingen waren
waarschijnlijk de gesprekken
gevoerd door de weeks bij mensen
thuis of op weg. Ontmoetingen over
een kop koffie, bij een speeltuin met
de kinderen of over een warme
maaltijd. Ons verlangen is altijd
geweest om een kerk te zijn dat
Gods liefde tastbaar maakt niet
alleen op zondag maar iedere dag.

Samen Geven: 
Liefde = Geven

Sommige dingen dat wij gegeven hebben in 2014 zijn: Een waterput
in Indonesia, kerstpakketten, cupcakes, medische hulp aan iemand
in Paraguay, ondersteuning gemeentestichters in Azerbaijan,
enz. Elke zondag collecteren we voor een goede doel. We doen dit
met planten potten (zaadjes voor anderen genoemd) waarin
mensen mogen iets geven wat wij geloven gaat groeien. Onze
grootste project was de waterput waarvoor we mochten meer dan
5,500 euro inzamelen. Wij vinden het een eer en voorrecht dat 40%
van onze budget hebben we kunnen weg geven aan goede doelen.
Dat is echt een fantastische manier om Gods liefde heel tastbaar te
maken.

Als we terugkijken op 2014 zien we een fantastische jaar met veel
momenten van groei en veranderingen. We zijn dankbaar voor wat
er is gebeurd en zien naar uit wat er in de toekomst komen gaat.
Nieuwe groepen, nieuwe mensen, nieuwe landen, nieuwe geloof,
nieuwe leven…dit is de rede waarom wij noemen onszelf New
Life. Nieuw leven van Jezus voor Amsterdam Nieuw West,
Nederland, Europe, en tot het einde der wereld (Handelingen 1:8).



Samen komen – samen gaan – samen geven

Samen komen: Zondag vieringen en (huis)
groepen

In 2014 kon je een multiculturele groep
mensen vinden die (bijna) iedere zondag
bij elkaar kwamen om samen door gebed,
zingen, luisteren en eten mochten God en
elkaar wekelijks ontmoeten. Deze groep
met gemiddelde 30 volwassen en 20
kinderen lijkt misschien op eerste
instantie niet heel groot maar we hebben
veel kunnen betekenen voor elkaar en
voor andere. De kerk heeft ook
belangrijke stappen kunnen doorzetten
doordat René, Riske, en Annabelle kon
meerdere dagen door de week toewijden
aan het leiden van deze gemeente samen
met Matt en Femke.

Dit zorgde voor betere organisatie en
structuur, maar ook voor uitbreiding van
huisgroepen, bidstonden, cursussen en
activiteiten zoal New Life Greenhouse,
een engelstalige dienst in Bos en Lommer.
We mochten vijf mensen dopen in de
Sloterplas en meerdere mensen zien Jezus
ontmoeten door de Alpha cursus,
huisgroepen, zondag vieringen, enz. We
mochten niet alleen samenkomen, maar
ook samen gaan op pad met elkaar en
met Jezus door bijzondere reizen te doen
in Nederland en in het buitenland.

Financieel Jaarverslag

BATEN

Realisatie

2013

Begroting

2014

Realisatie

2014

8000 Tienden 14.025,00€  18.000,00€  13.335,00€  

8005 Overige giften 420,00€       500,00€       

8010 Bestemde giften 5.603,40€    5.000,00€    7.889,72€    

8011 Bijdragen cursussen 39,25€        150,00€       840,00€       

8012 Bijdragen conferenties / weekends 191,90€       150,00€       

8050 Giften tbv Hellands 4.160,00€    4.000,00€    3.035,00€    

8060 Giften nav spreekbeurten, etc 1.992,85€    2.000,00€    201,00€       

9130 Rente Spaarrekening 15,57€        50,00€        11,17€        

Totaal der Baten 26.447,97€  29.850,00€  25.311,89€  

LASTEN

4100 Huur 3.181,50€     €   6.000,00 5.541,00€    

4318 Administratiekosten 688,82€        €      250,00 251,66€       

4500 Kantoorbenodigdheden 152,38€        €            -   -€            

4532 Webhosting - Website - PR -€            150,00€       785,40€       

4594 Diverse algemene kosten 109,85€       -€            -€            

4620 Afschrijving inventaris -€            150,00€       87,00€        

5000 Vieringen 1.698,94€    1.600,00€    1.155,29€    

5010 Cursussen & Kringen 120,22€       250,00€       250,14€       

5015 Conferenties en Weekends 322,27€       250,00€       -€            

5020 Projecten - Azerbaijan 2.160,00€    2.160,00€    2.160,00€    

5030 Projecten - Diaconaal 4.870,31€    5.000,00€    7.580,77€    

5040 Projecten - Kidsclub 245,63€       250,00€       45,83€        

5050 Diversen Kernteam 603,96€       250,00€       641,34€       

5060 Projecten - Diversen 369,65€       500,00€       582,67€       

5070 Support Helland Family 11.031,00€  13.000,00€  4.021,00€    

5080 Projecten - Outreach -€            -€            302,70€       

Som der Lasten 25.554,53€  29.810,00€  23.404,80€  

Resultaat 893,44€     40,00€       1.907,09€  
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