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Voorwoord 
 

Het jaar 2015 is een vruchtbaar 
jaar geweest. New Life West is 
voor de zondagdiensten (tijdelijk) 
naar een andere locatie verhuisd. 
NLTC, ons training centrum is op-
gericht en van start gegaan. Er is 
veel gereisd naar het buitenland. 
En ‘Feed People’ is ontstaan.  
Al nieuwsgierig geworden? We 
hopen dat je dit boekje met ple-
zier leest en ziet dat God ook in 
2015 goed is geweest.  
 
René de Cock 
(voorzitter New Life Netwerk) 
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Missie, Identiteit & Waarden 
 
 
De missie van New Life West is om Gods Liefde tastbaar te 
maken in Amsterdam West. We willen ons niet opsluiten in onze 
eigen veilige omgeving, maar uitreiken naar mensen om ons heen 
en laten zien wat het betekent dat wij Gods kinderen zijn. 
We vinden onze identiteit in Jezus Christus, in wat Hij heeft 
gedaan voor ons. Niet onze familie, ons werk of onze daden 
bepalen wie we zijn, maar het simpele feit dat Hij van ons houdt 
en dat we er mogen zijn! 
 
Onze missie en identiteit komen tot uiting in onze waarden. 
New Life West is een kerk die het belangrijk vindt om: 
�  
We houden van God en we houden van elkaar (Markus 12:29-31). 

�  
We volgen Jezus gezamenlijk en bemoedigen elkaar in het 

groeien in een geestelijk leven van gebed, vasten en 
geven, stilte, Bijbelstudie (Lukas 9:23) 

�  
We accepteren en dienen ieder persoon (kinderen, tieners 
en volwassenen) zoals ze zijn, ongeacht hun achtergrond 

en geloofsovertuigingen (Lukas 19:16-17) 
�  

We richten ons op voortdurende groei in de vrucht en de 
gaven van de Heilige Geest (Galaten 5:22-23, 1 Kor:12-14) 

�  
We zetten ons in voor de vrede, genezing, bloei en 

rechtvaardigheid in onze stad (Jeremia 29:7) 
�  

We kijken uit naar een groei van multiculturele en 
meertalige groepen om Gods liefde voor iedereen tastbaar 

te maken (Matteus 28:18-20) 
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Vieringen 
 

In 2015 zijn we samen met basisschool Veerkracht  verhuisd naar 
de Van Moerkerkenstraat 89. De verhuizing is heel positief ge-
weest en de vieringen blijven het hoogtepunt van de week voor 
velen.  
Wat je treft bij New Life West is dat je er alle leeftijden en cultu-
ren kan aantreffen. We hebben mensen die al 90 zijn en kleine 
kinderen. Samen met de kinderen is de wekelijks aanwezige 
groep mensen rond de 45 tot 60 mensen.  
Rond 16:00 beginnen we met mededelingen en halen we een col-
lecte (‘zaadjes voor anderen’) op voor een speciaal doel. Na een 
lied en een persoonlijk gebed, gaan alle kinderen naar hun klas. 
We hebben vier klassen voor de verschillende leeftijden. Na een 
tijd van aanbidding, gebed en onderwijs uit de Bijbel eindigen we 
altijd met een gratis gezamenlijke maaltijd waarbij iedereen wel-
kom is .  
Wat mooi is, is dat veel mensen  mee doen om te helpen met on-
der andere de afwas, het opzetten van de zaal, mensen ophalen, 
enz.  Wat ook bijzonder is van NLW is dat je nooit dezelfde per-
soon hoort spreken of muziek ziet leiden op  zondag. We hebben 
visie om nieuwe gemeentes te beginnen en in de toekomst te 
gaan vermenigvuldigen en dat gebeurt het beste door nieuwe 
mensen te begeleiden en ze een kans te geven met aanbidding 
leiden, een getuigenis geven of onderwijs te geven. Iedereen heeft 
wel iets wat hij of zij kan geven of ontvangen en daardoor hopen 
we te zien dat de mensen van New Life West zullen blijven ont-
wikkelen op allerlei gebied. 
 Een aantal thema's die we  behandeld hebben in 2015 zijn: Kind 
van God zijn of Wees?, De Heilige Geest, De Namen van God en 
aanbidding. Allemaal onderwerpen die ons helpen te verdiepen in 
het ervaren van de realiteit van God zodat wij verder zijn liefde 
tastbaar kunnen maken.  
 
Matt Helland  
(Voorganger NLW) 
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Kinderwerk 
 

De kinderen van New Life West worden groot en het is prachtig om 
ze samen te zien opgroeien!  
Sinds 2015 hebben de jongere kinderen van 2 en 3 jaar ook hun ei-
gen klas. Dit betekent dat New Life West iedere zondag aan 4 leef-
tijdsgroepen een eigen kinderkerk dienst geeft. De 2 en 3 jarigen, de 
4 tot 6 jarigen, de 7 tot 9 jarigen en de 10 plussers.  
Wat een inzet en toewijding van zoveel mensen die samen aan onze 
visie werken: discipelen van de kinderen maken.  
Er zijn nieuwe kinderwerkers bijgekomen die ieder met eigen gaven 
en talenten de kinderen onderwijzen. Sommigen houden van knut-
selen, anderen van verhalen uitspelen of creatieve objectlessen.  
 Een aantal meiden is onder leiding van Marijke begonnen met 
dansles. Iedere zondag oefenen ze een aanbiddingdans en met Kerst 
hebben ze hun eerste optreden gedaan.  
De kinderen krijgen les in series. Deze series sluiten steeds meer aan 
op de series die de volwassenen ook in de dienst behandelen. Het 
doel hiervan is dat de ouders en kinderen thuis kunnen napraten en 
doorborduren op het thema wat behandeld is in de dienst.  
De visie voor het nieuwe jaar:  
 de kinderen blijven aanmoedigen om te groeien in Gods 

woord, gebed en de gaven van de Geest.  
 Een cultuur blijven creëren waarin kinderen God ervaren 

 door aanbidding en gebed.  
 Kinderkerk een plek laten zijn waar kinderen plezier hebben, 

waar ze vriendschappen ervaren en geboeid blijven om te le-
ren.  

 
Femke Helland 
(voorganger) 
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Tieners 
 

We hebben meestal ongeveer 10 tieners bij New Life West. Iedere 
zondag hebben we les in de kerk. Dan zijn er verschillende lessen 
die gaan sowieso altijd over God.  
Ook zijn we vorig jaar met een groep met Matt meegegaan naar 
Den Haag en Ede. We mochten voor zieke mensen bidden. Er 
werden ook mensen genezen, dat vond ik heel leuk om te zien.  
In juni waren we naar de EO jongerendag. Het leukste daar wa-
ren de activiteiten die je buiten kon doen.  
Ook doen we nu een keer in de drie weken een tieneravond bij 
mij thuis. We doen daar spelletjes en we hebben lekker eten. 
Daarna gaan we zingen en is er een bijbelstudie. We praten altijd 
veel. Er komen daar ook tieners uit andere kerken.  
We hebben ook een tieneravond in de Veerkracht gedaan waar 
tieners van de Oase, de Titus Kapel, Via Nova en New Life West 
samen kwamen. Dat was leuk maar ook een beetje onwennig 
omdat de meesten elkaar niet kenden.  
We helpen tegenwoordig ook in de dienst met de beamerdienst.  
Het leukste van de kerk vind ik de tieneravond omdat we daar 
met alleen tieners zijn. Het is gezellig!   
 
Judah Helland 
(Tiener) 
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Huisgroepen en ltg´s 
 

We vinden het belangrijk dat New Life een gemeenschap is die niet 
alleen de zondag bijeenkomt maar elkaar ook door de week ziet. 
We delen ons leven niet alleen met Jezus maar ook met elkaar.  
We doen dit op verschillende wijzen. Zo  komen er mensen bijeen in 
huisgroepen.  
Op de dinsdagavond komt de huisgroep van Matthijs en Griët bij-
een. Zij zijn gewend om met elkaar als een gezin samen te eten, de 
week met elkaar te delen en voor elkaar te bidden. Ook hebben 
ze een aantal onderwerpen doorgenomen met elkaar of een stuk 
bijbel gelezen ter verdieping.  
Bij René en Riske komt er een huisgroep bijeen op vrijdagavond. 
De huisgroep is gestart met vier mensen. Dat aantal is al snel ge-
groeid naar zeven mensen. Sylvia is na de alpha-cursus ook bij de-
ze huisgroep gekomen. De invulling van de avonden wordt niet 
voorbereid en toch worden we bijna altijd verrast met een mooi 
Bijbelgedeelte dat ons aanspreekt.  Ook eten we af en toe met el-
kaar, kijken we een goede film of preek of spelen met elkaar kaart 
op tafel.  
Femke heeft een groep  moeders met jonge kinderen. Zij komen bij 
elkaar samen met hun kinderen. De inhoud van deze woensdag-
ochtenden is meer in de vorm van ltg. Het lezen van een Bijbelge-
deelte en vervolgens met elkaar praten over een aantal punten 
waarna er voor elkaar gebeden wordt.  
Femke doet nog een andere ltg op de donderdagavond eens in de 
twee weken. Zij komt dan met een aantal vrouwen bijeen om voor 
elkaar te bidden en elkaar te bemoedigen. 
In Rotterdam en Zoetermeer zijn twee groepen die bijeenkomen en 
de potentie hebben een toekomstige gemeente te worden.  
 
René de Cock 
(assistent voorganger) 
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Gebed 
 

Het afgelopen jaar is er steeds op dinsdagavond een bidstond ge-
weest bij Femke thuis. De bedoeling was om te bidden voor de no-
den van de kerk en voor situaties die zich voor deden. Het is zeker 
naar een nieuw niveau gebracht omdat we ook meer voor doorbra-
ken, genezingen en herstel gingen bidden. 
Op de dinsdag en donderdagochtend heeft Matt het bidden bege-
leid. In die vroege uurtjes zijn vaak Rosemary en Karin mee komen 
bidden. Ik ben daar een paar keer geweest. Het doet veel met je 
geloofsleven en met je houding naar God toe. Het is een aanra-
der,ook al moet je er vroeg voor uit je bed. 
Op de zondag hebben we twee momenten van bidden. Om 15 uur 
verzamelen we ons en bidden voor de dienst en de spreker. Tijdens 
de dienst hebben we  ministry bidden. Dat gebeurt tijdens de zang-
dienst. Er komen noden naar boven maar ook vaak dankpunten 
van wat God veranderd heeft in mensen. Dat geeft echt een goed 
gevoel. 
Het is ook mooi om te zien dat het ministryteam dat bid op zondag 
steeds groter wordt. 
Vier keer per jaar  hebben we drie dagen van bidden en vasten. Tot 
nu toe is het een klein aantal mensen die op die avonden aanwezig 
zijn. Maar het doet veel met je en dus is het een kernwaarde die we 
willen voortzetten! 
 
 
Riske de Cock 
(assistent voorganger)  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAzeXLnYbMAhUFcw8KHem8BR4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.scientias.nl%2Fonline-gebed-is-een-stuk-egoistischer%2F&bvm=bv.119028448,d.ZWU&psig=AFQjCNGcVIX05To8A4ACwi7Dng
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NLTC 
 

Van januari tot en met november hebben we eens per maand een 
studie dag gehad. Drie studenten hebben het hele jaar door alle bi-
jeenkomsten bijgewoond en hebben na afloop van het cursusjaar 
een certificaat ontvangen.  
De modules zijn vooral door Matt, René en Riske gegeven. Maar we 
hebben ook Bruce Foster (VS) en Jonathan Shirey (Turkije) mogen 
uitnodigen voor onderwijs.  
Het is een aantal maal gebeurd dat er zelfs bezoekers uit andere 
gemeenten kwamen. Dit heeft ertoe geleid om NLTC breder te 
trekken dan alleen New Life West. Door middel van een Facebook-
site kunnen onze evenementen gedeeld worden wat meer naams-
bekendheid kan opleveren. Hieronder staan de modulen die we be-
handeld hebben: 
 
 Het oude testament 
 Het nieuwe testament 
 Geestelijke disciplines 
 Gaven van de Geest 
 Identiteit: Gods vaderhart, in Christus zijn 
 Relaties: conflicthantering 
 Luisteren, geven en  delen 
 Evangelisatie  
 
René de Cock 
(assistent voorganger) 
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Alpha 
 

Met drie cursisten hebben we de Alpha gedaan. Wat heel fijn was, is 
dat Veerkracht niet alleen de deuren heeft geopend van de school 
zodat we daar de cursus konden geven maar ook dat via de school 
één van de cursisten aangemeld is . Deze cursist heeft zich na de 
Alpha aangesloten bij de huisgroep op vrijdag. 
Alpha zonder eten is ondenkbaar. Ook dit jaar hebben Griët, Fem-
ke, Joyce en René de cursisten voorzien van heerlijke en gezonde 
maaltijden. 
Matt, Femke, Riske en René hebben de lessen verzorgd.  
 
René de Cock 
(assistent voorganger)  
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Kerstactie  
 

In 2015 hebben we een grote gift van de kerk in Monickendam 
mogen ontvangen. We hebben daar ongeveer 90% van de pak-
ketten van kunnen betalen.  
We hebben in totaal 51 pakketten kunnen uitdelen.  
Verschillende gemeenteleden maar ook mensen van buiten New 
Life hebben zich ingezet om de kerstpakketten samen te stellen 
(inkoopteam), in te pakken (vrijdagavond huisgroep) en weg te 
brengen. De inhoud was voedzaam (soeppakket), lekker 
(bonbons), met inhoud (een kerst-dvd) en voorzien van een New 
Life kerstgroet.  
 
René de Cock 
(assistent voorganger)   
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School voor profetie 
 

Informatie - Demonstratie - Activatie 
Paulus vertelt ons dat we de liefde moeten najagen en streven 
naar de gaven van de Geest, vooral die van profetie (1 Kor 14:1). 
Maar Hoe ziet Nieuw Testamentische profetie eruit in 2016? Hoe 
kunnen we profetie toetsen? Wat zijn de richtlijnen de we moeten  
volgen zodat profetie een leven gevende en opbouwende bedie-
ning is in de kerk zoals het beschreven wordt in 1 Kor. 12-14? 
De school van profetie werd gegeven  in vier to zes avonden of in 
een weekend. De bedoeling is dat het een school is waar mensen 
niet alleen de theorie en Bijbelse principes onderwezen worden, 
maar dat het ook voorgedaan wordt en  mensen een kans krijgen 
om uit te stappen en te  leren hoe zij  Gods stem kunnen horen en 
doorgeven aan anderen. Dit is gedaan in een veilige en bemoedi-
gende sfeer waar mensen begeleid werden om hierin te groeien. 
Onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens deze school zijn: 
 

-Is profetie voor vandaag?   
-Het belang van karakter in de profetische bediening. 
-Overdracht  en activatie van de gaven van de Geest. 

-De verschillende niveaus van profetie.   
-Hoe kan je een profetisch woord geven en ontvangen? 

-Hoe kan je woorden van kennis krijgen? 
-Hoe kan je profetie en genezing gebruiken in evangelisatie? 
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In 2015 is de school van Profetie gegeven in twee steden in Honga-
rije, Debrecen en Boedapest. De school van profetie is ook gegeven 
in de VS en in Turkije bij Bijbelscholen die daar zijn.  
In Nederland is de school van profetie vier keer gegeven. Een keer 
in Bunschoten-Spakenburg en  drie keer in Amsterdam bij New 
Life Training Centre, in het centrum bij Hans en Marlies de Boer, en 
bij Hart van Osdorp. 
Naar aanleiding van de cursus in Osdorp is er een maandelijkse 
avond van profetie ontstaan bij Matthijs en Griet. Hier komen 
mensen van allerlei kerken uit West 0m te oefenen en groeien in 
profetie.  
 
"De School van Profetie heeft onze kerk echt veranderd op een ge-
weldige manier. Het is vernieuwend en heeft nieuw leven aan onze 
gemeente gegeven." -Henno Smit, voorganger van Hart van Os-
dorp  
 
In Barcelona, tijdens de school van profetie, hebben we een team 
op straat uitgezonden om mensen bemoedigende woorden en ge-
nezing aan te bieden. We mochten voor veel mensen bidden en we 
zagen veel mensen geraakt en zelfs genezen worden door onze ge-
beden.  
 
Matt Helland 
(voorganger) 
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Buitenlandse reizen 
 
In 2015 zijn er veel reizen gemaakt en activiteiten georgani-
seerd binnen en buiten Nederland met betrekking tot scholen 
van profetie, dagen van gebed en vasten, gemeentestichting 
trainingen, het opzetten van een humanitaire organisatie 
(F.E.E.D. People), evangelisatie op straat en nog veel meer. 
In Januari is het jaar begonnen met een team van vier men-
sen die een Jeugd Conferentie over profetie gingen leiden in 
Debrecen, Hongarije. Daarna in februari heeft Matt reizen 
gemaakt naar de Verenigde Staten en Turkije om Bijbel 
Scholen te trainen en activeren in het gebruik van de gaven 
van de Heilige Geest. Er waren ook dagen van gebed en vas-
ten in Brussel en London samen met andere kerken van het 
IPHC netwerk waarvan New Life onderdeel uitmaakt.  
Deze connectie heeft geleidt dat wij nieuwe relaties hebben 
kunnen maken en daaruit reizen hebben gemaakt naar 
plekken zoals Barcelona, Kiev en Budapest. Voor sommige 
plekken was het de eerste keer dat we daar naartoe zijn ge-
weest (Kiev) en andere plekken zijn teams daar meerdere 
malen (Hongarije). Deze connecties en gebeurtenissen in het 
buitenland zijn een voorteken van wat er nog meer gaat ge-
beuren in de komende jaren vanuit New Life Netwerk.  
 
Matt Helland 
(voorganger) 
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Reizen vanuit New Life: 
 
Debrecen, Hongarije (23, 24 Jan.) 
NO Verenigde Staten, Vineyard HLI (9-18 Feb.) 
Turkije (23-27 Feb) 
Huisgroep in Belgie (7 maart) 
Brussel IPHC dag van gebed en vasten (28 maart) 
Barcelona (23-25 April) 
Profeet Bruce Foster (18-29 juni) 
Londen IPHC dag van gebed en vasten (3-5 Sept.) 
Budapest (24-27 Sept.) 
Kiev, Ukraine (23-25, Okt) 
People to People Summit in Amsterdam (6-8 Amsterdam) 
  
Nog een bijzondere gebeurtenis was het bezoek van Profeet Bruce 
Foster. Bruce is een mentor voor Matt Helland in de profetische be-
diening en in 10 dagen heeft hij op allerlei plekken en in kerken ge-
sproken en veel mensen bemoedigd en geactiveerd om uit te stap-
pen in de gave van profetie. Wat zo gaaf was, was dat zelfs toen 
Matt en Femke in Tsjechië waren ze mensen konden bemoedigen 
met de gave van profetie.  Er zijn nu open deuren om daar mensen 
te trainen en te helpen. New Life West heeft in 2015 en in de ko-
mende jaren een veel groter impact kunnen zijn dan wat we mis-
schien beseffen. Laat het zo zijn. 
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Feed People 
 

People to People (P2P) is de humanitaire arm van de International 
Pentecostal Holiness Church uit de Verenigde Staten. P2P heeft meer 
dan 20 jaar ervaring in verschillende projecten zoals: eten, onderwijs, en 
medische zorg geven aan armen. Het starten van micro-businesses, 
graven van waterputten en het herbouwen van gemeenschappen na 
natuur rampen.  

In 2015, zijn Matt Helland, Matthijs Opheikens en Tim Hop samen geko-
men om het bestuur te vormen van een nieuwe stichting om deze or-
ganisatie te vertegenwoordigen en te lanceren in Europa. De naam is 
F.E.E.D. People (Foundation for Educational and Economic Develop-
ment). 

F.E.E.D. People wil  holistische ontwikkelingshulp bieden door een drie 
delige strategie waarin middelen zijn gebruikt voor directe hulp (vis), 
ontwikkelings hulp (vishaak), en onderwijs projecten (trainen). Dit door 
samen te werken met verschillende locale kerken en organisaties in 
sommige van de armste delen van de wereld. Onze huidige projectgel-
den gaan  naar Oekraine, een land dat het nu moeilijk heeft vanwege 
een burgeroorlog en een grote economische crisis. 

 

  

 

(Tim, Matthijs en Matt over-
handigen 12.000 ,- euro aan 

leiders in Oekraine) 
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Op 23-25 Oktober, gingen de drie bestuursleden van F.E.E.D People 
naar Kiev in Oekraine waar ze  12.000,-  euro gaven namens alle Eu-
ropeesche IPHC kerken. Dit geld is besteed aan de weduwe van een 
voorganger en aan mensen in  oorlogsgebied. De weduwe haar man is 
om het leven gekomen toen hij eten, kleding  en medicijnen ging bren-
gen naar het gebied dat getroffen is door de burgeroorlog. We konden 
de huur van haar huis betalen voor een heel jaar en  eten en andere 
hulp voor het getroffen gebied. Er zijn in Oekraine 18 kerken van de 
IPHC getroffen door de burgeroorlog. 

F.E.E.D. People zal zijn hoofd kantoor hebben in Amsterdam, maar de 
bedoeling is dat verschillende leiders uit heel Europa  vertegenwoordigt 
worden in deze stichting. Daarom is er op 6-8 november in Amsterdam 
een ontmoeting geweest met leiders uit zeven verschillende Europese 
landen. (Oekraine, Roemenië, Hongarije, Spanje, Nederland, Belgie en 
het Verenigd Koninkrijk). Tijdens dit weekend hebben we de visie 
gedeeld en ook onderwijs gegeven over Radicale Vrijgevigheid. De 
bedoeling is dat vrijgevigheid een belangrijk kenmerk van onze kerken 
in Europa zal worden. We hebben verschillende ideeën opgeschreven en 
we hopen te zien hoe deze stichting  zich zal ontwikkelen. We hopen 
dat wij miljoenen euro´s gaan werven om de levens van miljoenen 
mensen te helpen om uit armoede te komen.  

 

Matt Helland 

(voorganger) 

 

 

 

 

(Europese leiders ont-
moeten in Amsterdam 

om visie en plannen 
voor F.E.E.D. uit te 

werken.) 
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Financieel Jaarverslag 
 
2015 was financieel gezien een bijzonder jaar. Het laat een heel ander 
beeld zien dan de voorgaande jaren.  Er is in 2015 in totaal ruim 
€43.000 aan giften binnengekomen. Een prachtig bedrag gezien het 
feit dat we een kleine gemeente zijn.  
Opvallend is dat het geven van tienden sterk is gestegen (meer dan 
50%), terwijl de kerk in aantal bezoekers niet veel groter is geworden.  
Het lijkt er op dat mensen die New Life vast bezoeken, dat nu meer 
verbinden met het geven van hun tienden. Voor New Life is dat een 
mooie ontwikkeling, want dat maakt het mogelijk om vanaf 2016 ook 
de nieuwe voorgangers te betalen. Het is nog bescheiden, maar wel een 
begin! 
Een ander opvallend bedrag in de jaarrekening betreft de giften die dit 
jaar zijn ingezameld voor People 2 People. In 2015 is vanuit New Life 
West initiatief genomen om in heel Europa in te zamelen voor projecten 
in Oekraïne. Daar is maar liefst een bedrag van €12.000 voor ingeza-
meld. Verder is er gegeven voor en aan projecten in Zimbabwe, Syrië, 
Turkije (Syrische vluchtelingen), Nepal en Kenya. We zijn dankbaar en 
trots dat we als kleine gemeente wereldwijd impact kunnen hebben, 
ook met onze financiën.  
Onder aan de streep is er nog een fors bedrag in 2015 dat we niet beste-
den van ruim €3.500. Normaal gesproken sparen we niet dit soort grote 
bedragen op, maar in 2015 is er al specifiek gegeven voor de komst van 
Bruce Foster en zijn vrouw als sprekers in 2016. Dit bedrag is in een 
aparte reserve gezet. Verder is er een klein bedrag aan de algemene 
reserve toegevoegd, die zo’n €6.000 bedraagt. Dit geld is bestemd voor 
activiteiten van New Life in de komende jaren en dient ook als kleine 
buffer vanwege het feit dat we René en Riske als voorgangers willen 
gaan betalen uit New Life.  

Matthijs Opheikes 

(Penningmeester) 
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BALANS NEW LIFE WEST  2015 

      

ACTIVA     1-1-2015   
31-12-
2015 

            

Materiele 
vaste acti-
va 120  Inventaris       350,93          872,31  

            

Liquide 
middelen 1000  Kas       512,65                 -    

  1120  ING Betaalrekening 
    

4.294,23    
    

8.367,65  

  1121  ING Spaarrekening  
    

1.337,88    
    

5.250,00  

            

Vorderin-
gen 1600  

Nog te ontvangen be-
dragen         61,17          271,94  

    Diverse Leningen              -        

            

            

      
    

6.556,86    
  

14.761,90  

            

PASSIVA     1-1-2015   
31-12-
2015 

            

Eigen Ver-
mogen 900  Algemene reserve 

    
4.726,93    

    
6.094,72  

  930  Bestemmingsreserve       840,00    
    

2.275,00  

            

Kortlopen-
de schul-
den 1610  

Nog te betalen bedra-
gen       989,93    

    
6.392,18  

            

            

      
    

6.556,86    
  

14.761,90  
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RESULTAAT NEW LIFE WEST 

2015             
                  

BATEN     
Realisatie 

2014   
Begroting 

2015   
Realisatie 

2015 

Giften 
en sub-
sidies 

8000  Tienden   
 € 
13.335,00    

 €    
18.000,00    

 €            
20.600,00  

8005  Overige giften       
 €        
500,00      

8010  Bestemde giften   
 €   
7.889,72    

 €      
5.000,00    

 €             
3.502,29  

8011  Bijdragen cursussen   
 €      
840,00    

 €        
150,00      

8015  
Bijdragen bijbel-
school       

 €        
150,00    

 €             
2.633,20  

8020  
Giften People2Peop-
le - projecten       

 €      
5.000,00    

 €            
14.158,24  

8021  
Giften People2Peop-
le - organisatie        €               -      

 €                
280,00  

8050  Giften tbv Hellands   
 €   
3.035,00    

 €      
4.000,00    

 €             
1.255,00  

8060  
Giften nav spreek-
beurten, etc   

 €      
201,00    

 €      
2.000,00    

 €                
883,05  

9130  Rente Spaarrekening   
 €       
11,17    

 €          
50,00    

 €                  
18,21  

                  

                  

    Totaal der Baten  

 € 

25.311,89   

 €    

34.850,00   

 €            

43.329,99  
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LASTEN               

Algeme-
ne 

kosten 

4100  Huur   
 €   
5.541,00    

 €      
6.000,00    

 €             
5.057,00  

4318  Administratiekosten   
 €      
251,66    

 €        
250,00    

 €                
288,70  

4500  
Kantoorbenodigdhe-
den    €            -      

 €        
150,00    

 €                
129,13  

4532  
Webhosting - Web-
site - PR   

 €      
785,40    

 €        
150,00    

 €                
181,50  

  4594  
Diverse algemene 
kosten    €            -      

 €        
500,00    

 €                
432,82  

  4620  
Afschrijving inventa-
ris   

 €       
87,00   +  

 €        
100,00   +  

 €                
142,20  

  SUB 
Huur, administratie 
& alg.kosten   

 €   
6.665,06    

 €      
7.150,00    

 €             
6.231,35  

Activitei-
ten  

& Projec-
ten 

5000 Vieringen   
 €   
1.155,29    

 €      
1.600,00    

 €             
2.126,51  

5010 
Cursussen & Krin-
gen   

 €      
250,14    

 €        
500,00    

 €                
335,89  

5012 
New Life Training 
Centre    €            -      

 €        
500,00    

 €                
671,70  

5020 
Projecten - Azerbaij-
an   

 €   
2.160,00    

 €      
2.160,00    

 €             
2.160,00  

5030 
Projecten - Diaco-
naal   

 €   
7.580,77    

 €      
5.000,00    

 €             
3.377,09  

5031 
People 2 People - 
Projecten       

 €      
5.000,00    

 €            
15.966,01  

5032 
People 2 People - Or-
ganisatiekosten     

 €        
500,00    

 €                
789,46  

5040 Projecten - Kidsclub   
 €       
45,83     €               -       €                       -    

5050 Diversen Kernteam   
 €      
641,34    

 €        
500,00    

 €                
494,19  

5060 Projecten - Diversen   
 €      
582,67    

 €        
500,00      

5070 
Support Helland 
Family   

 €   
4.021,00    

 €    
10.000,00    

 €             
7.015,00  

  5080 
Projecten - Out-
reach   

 €      
302,70   +  

 €        
500,00   +  

 €                
520,00  

                  

                  

    Som der Lasten   

 € 

23.404,80    

 €    

33.910,00    

 €            

39.687,20  

                  

                  

                  

    Resultaat   

 € 

1.907,09    

 €       

940,00    

 €            

3.642,79  
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47%

8%
6%

33%

1%

3%

2% 0%

Inkomsten: waar komt ons geld vandaan?

Tienden

Overige giften

Bestemde giften

Bijdragen cursussen

Bijdragen bijbelschool

Giften People2People -
projecten
Giften People2People -
organisatie
Giften tbv Hellands

Giften nav
spreekbeurten, etc
Rente Spaarrekening

16%

5%
1%

2%

5%

9%

40%

2%

0%

1%

18%

1%

Uitgaven: waar geven we ons geld aan uit?

Huur, administratie &
alg.kosten
Vieringen

Cursussen & Kringen

New Life Training Centre

Projecten - Azerbaijan

Projecten - Diaconaal

People 2 People -
Projecten
People 2 People -
Organisatiekosten
Projecten - Kidsclub
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BEGROTING NEW LIFE WEST 2016         

        BEGROTING   BEGROTING 

BATEN       2015   2016 

Giften en 
subsidies 8000  Tienden    €       18.000,00     €     20.000,00  

  8005  Overige giften    €           500,00     €          500,00  

  8010  Bestemde giften    €        5.000,00     €       5.000,00  

  8011  Bijdragen cursussen    €           150,00     €          150,00  

  8015  Bijdragen bijbelschool    €           150,00     €          150,00  

  8021  People to People    €        5.000,00     €       7.500,00  

  8050  Giften tbv Hellands    €        4.000,00     €       2.500,00  

  8060  Inkomsten Spreekbeurten etc  €        2.000,00     €       1.000,00  

  9130  Rente Spaarrekening    €             50,00     €            50,00  

              

              

    Totaal der Baten    €       34.850,00     €     36.850,00  
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LASTEN             

Algemene 
kosten 4100  Huur    €        6.000,00     €       5.000,00  

  4318  Administratiekosten    €           250,00     €          250,00  

    Kantoorbenodigdheden    €           150,00     €          150,00  

    Afschrijving inventaris    €           100,00     €          300,00  

    Webhosting - Website - PR  €           150,00     €          150,00  

    Algemene kosten    €           500,00     €          500,00  

              

              

Activiteiten & 
Projecten 5000 Vieringen    €        1.600,00     €       1.600,00  

  5010 Cursussen & Kringen    €           500,00     €          500,00  

  5012  New Life Training Centre    €           500,00     €          500,00  

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

  5030 Projecten - Diaconaal    €        5.000,00     €       5.000,00  

  5021 People2People    €        5.500,00     €       7.500,00  

  5050 Diversen Kernteam    €           500,00     €          500,00  

  5060 Overige projecten    €           500,00     €          500,00  

  5070 Support Helland Family    €       10.000,00     €       4.500,00  

  5071 Traktement voorganger        €       7.200,00  

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

              

              

    Som der Lasten    €       33.910,00     €     36.810,00  

              

              

    Resultaat    €          940,00     €          40,00  
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Op naar 2016 
 

Waar gaan we gezien onze missie en visie ons op richten in 2016? 
Hieronder een aantal zaken die de aandacht gaan krijgen: 
 
1. Overdracht voorgangerschap naar René en Riske. Matt en 

Femke worden de apostelen van New Life. Zij zullen zich bezig 
houden met  op te richten groepen/gemeenten. Voorlopig zul-
len ze de New Life West diensten blijven bezoeken en deelne-
men aan onze activiteiten.   

2. Voorzetten van NLTC en proberen een breder publiek te berei-
ken vanuit New Life Netwerk maar ook gemeenten in de 
buurt.  

3. Uitbundig zijn in vrijgevigheid. Hierbij denken we weer aan 
acties zoals met kerst maar ook aan een voedselactie rond de 
pinkstertijd, steunen van projecten van F.E.E.D. en dat wat er 
nog meer op ons pad komt. 

4. Multiculturele groepen en activiteiten. Hierbij denken we aan 
de verschillende huisgroepen. We hopen dat meer mensen zich 
aansluiten bij een huisgroep en dat we gaan zien dat huisgroe-
pen nieuwe groepen voortbrengen. Naast huisgroepen willen 
we actief blijven met Alpha en daar waar van toepassing ook 
het geven van Mariage Courses.  

5. Pastoraat. Als gemeente hebben we nog geen goede opvang 
voor mensen die pastoraat nodig hebben. We gaan ons in 2016 
richten op het opzetten van een pastoraal team.  

6. We blijven ons richten op de geestelijke disciplines als gebed, 
onderwijs, geven, vasten, etc. Ook blijven we ons uitstrekken 
naar de persoon en het werk van de Heilige Geest. 

7. Verandering in het bestuur. Omdat René vanuit New Life ver-
goed wordt, mag hij geen voorzitter van het bestuur meer zijn. 
We dragen voor 2016 het voorzitterschap over aan Harrold 
Presley (IPHC, Engeland). Hans de Boer zal algemeen be-
stuurslid zijn van het bestuur en Matthijs Opheikes blijft de 
penningmeester. Wel zijn we bezig om een ander verantwoor-
delijk te maken voor de boekhouding.  
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Gods liefde tastbaar 

maken 

Ook in 2016! 


