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Voorwoord 
 

Matt & Femke zijn de oprichters van onze gemeente. New Life West 
begon 10 jaar geleden in hun huiskamer aan de Bestevaerstraat. Na 
verloop van tijd waren we groot genoeg om bijeen te komen in Veer-
kracht aan de Slotermeerlaan.  
Ons tien jarig bestaan was uiteraard een feest waard. Tijdens deze vie-
ring op 19 juni zijn Riske en ik ingezegend als voorgangersstel van de 
gemeente. Dit jaar was dus een mijlpaal voor ons. 
Maar wat hebben we nog meer gedaan in 2016? In dit jaarverslag kan 
je daarover lezen.  
  
 
 
René de Cock  
(Voorganger) 
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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 iedere 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 (Mattheüs 28:18-20) 
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Vieringen 
 

De sloop van het oude gebouw van Veerkracht is nog steeds niet be-
gonnen. Dat betekent dat we bijeenkomen in de tijdelijke huisvesting 
aan de Van Moerkerken straat. Dit bevalt ons  prima. 
Onze diensten bestaan uit verschillende onderdelen. Zo starten we al 
rond 15:00 met gebed voor de dienst. Daarvoor en daarna bouwen we 
de zaal en installatie op. We houden van God aanbidden onder leiding 
van Hans of Matt. Soms bidden we voor persoonlijke noden tijdens dit 
moment van worship.  
De kinderen en tieners hebben hun eigen diensten met onderwijs, spel 
en creatieve verwerking.   
Dit jaar hebben we minder dan de afgelopen jaren gewerkt met 
maandthema’s. We ervaren als leiders dat God ons door de weeks vol-
doende voedsel geeft zodat we genoeg kunnen uitdelen op zondag.  
Wel zijn we een aantal weken in de ‘wapenrusting’ gedoken om tools te 
ontvangen in de ‘geestelijke strijd’.  
Gasten die gesproken hebben afgelopen jaar zijn onder andere Bruce 
Foster en Gary Taverner geweest. We hebben goed onderwijs van hen 
ontvangen. Linn Berry heeft gesproken op de inzegeningsdienst als 
verstegenwoordiger van IPHC.  
Het onderwijs terugluisteren kan op onze website. 
Na onze dienst eten we met elkaar. Wat zijn we blij met iedereen die 
helpt in de keuken en het klaarzetten en opruimen. Dit maakt New Li-
fe echt een gemeente waarin we het met elkaar doen en elkaar tot 
hand en voet zijn.  
 
De Engelstalige diensten zijn gestopt vanwege de reizen van Matt en 
het vertrek van EJ. 
 
 
René de Cock 
(Voorganger ) 
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Kinderwerk 
 

Elke zondag mogen de kinderen helpen met de zaadjes ophalen. Dat is 
de collecte. Vaak doen Kyra en Benjamin dat. Dat is erg fijn. 
Na het eerste lied gaan de kinderen naar hun eigen groep.  Aan het 
begin vragen we vaak of ze iets leuks hebben meegemaakt. Daarna 
gaan we met het bijbelverhaal aan de slag. De grote kinderen kunnen 
door middel van vragen meer te weten komen door het onderwerp. 
We hebben bijvoorbeeld over de tijd van Simson,  Debora en andere 
richteren gehad. We hebben altijd iets te doen in de les. Soms is het een 
tekening inkleuren, een toneelstuk nadoen of juist sportief aan de slag. 
 
Aan het einde van het schooljaar hebben we alle leiders in het zonnetje 
gezet. Het is toch maar bijzonder dat ze zoveel tijd en liefde in de kin-
deren willen steken. 
 
Na de zomer nemen we ook tijd om de kinderen te zegenen, omdat ze 
weer naar school moeten. 
 
 
Riske de Cock 
(voorganger) 
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Tieners 
 

Er ligt weer een jaar achter ons en onze tieners worden ouder . Ze ma-
ken een hoop mee nu ze allemaal op het voortgezet onderwijs zitten. 
We hebben nu drie zondagen van de maand tienerdienst en een keer 
per maand blijven de tieners in de dienst. Zo leren ze ook van de preek 
en kunnen ze zich het aanbidden van God meer eigen maken. We ne-
men de tieners vaak mee door een bijbelstudie waarna we doorpraten 
over wat het voor hun eigen leven betekent. De vaste tienerwerkers op 
de zondagen zijn Bruno, Matt en Femke. Bruno doet al weer heel wat 
jaar trouw de tienerdiensten! Zijn eigen getuigenis, zijn liefde voor God 
en aandacht voor de tieners zijn zo inspirerend. Langs deze weg willen 
we je daarvoor bedanken, Bruno!  
De continuïteit voor de tieneravonden op vrijdag avond was een tijdje 
niet zo sterk, ook liep het animo wat terug. Maar we hebben nu toch 
weer een maandelijkse planning gemaakt waarbij Rene en Riske en 
Matt en Femke om en om de avonden leiden. We doen spelletjes, knut-
selen, zingen, praten, lachen en soms huilen. Het is een wat kleiner 
groepje dan voorheen maar de tieners hebben echt een serieus verlan-
gen naar God in hun leven en dat is mooi om te zien.  
 
Femke Helland 
(Apostel)  
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Huisgroepen en ltg´s 

 
Ik vind het belangrijk dat we meer onderwijs kunnen ontvangen en 
met elkaar kunnen delen buiten de zondag om. Ik kreeg het daarom 
op mijn hart om te investeren in de oprichting van nieuwe huisgroepen.  
Karin Jansen is bereid gevonden om een kring te leiden en te hosten in 
haar huis in Osdorp. Om de week komt zij met een aantal vrouwen sa-
men. Er kunnen zich nog prima meer mensen aansluiten bij deze huis-
groep. Het programma dat Karin en haar huisgroep volgt is een        
discipelschapsprogramma dat ‘volg Jezus’ heet.  
Bij ons thuis komt de vrijdagavond huisgroep nog steeds bij elkaar. Na 
een aantal losse onderwerpen zijn we met elkaar het boek Handelin-
gen in gedoken en halen daar elke week weer nieuwe dingen uit. Ook 
hebben we met elkaar gebeden tijdens de dagen van gebed en vasten. 
Helaas moeten we door ziekte Greet en Shirley de laatste tijd missen. 
We hopen en bidden voor herstel en zien ze graag weer op de vrijdag-
avond komen.  
Graag zouden we in Slotermeer nog een nieuwe huisgroep starten. In 
2017 zullen we kijken of dat gaat lukken. Ook hadden we het idee om 
een huisgroep in Oost te starten maar die deur is nog niet open.  De 
huisgroep van de dinsdag is in 2016 gestopt.  
Naast huisgroepen zijn hebben we ook ltg’s ‘life transformation groups’. 
Dit zijn groepjes van ongeveer drie mensen die met elkaar bijbel lezen 
en voor elkaar bidden.  
Naast samen te groeien in het Gods woord en het onderwijs, is het goed 
dat Gods kinderen samen komen om elkaar te bemoedigen en op te 
bouwen. Ook als iemand ziek is, is het fijn dat mensen van de gemeente  
er zijn om te bezoeken, troosten, te bidden en zelfs voor wat praktische 
hulp.  
 
René de Cock 
(voorganger) 
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Gebed 
 

 

Op dinsdagavond is er geregeld gebeden door Femke, Joyce en Riske. 
Hierbij werd er gebeden voor punten die aangedragen werden uit de 
kring of voor noodsituaties. 
We zien dat bidden de kern is van New life west. Hiermee komt de 
Geest in actie en zien we doorbraken in persoonlijke levens alsook voor 
de gemeente. 
Iedere zondag bidden we voor de dienst om 15:00. Iedereen die wil is 
welkom om mee te bidden. 
Ieder kwartaal hebben we drie dagen van bidden en vasten. We waren 
gewend om iedere dag af te sluiten met een bidstond bij iemand thuis. 
De laatste twee keer hebben we het vasten beëindigd met een ochtend 
van gebed met mensen uit verschillende kerken uit Nieuw-west.  Het 
geeft een gevoel van eenheid binnen Amsterdam die we belangrijk vin-
den. Daarnaast vliegt de tijd om tijdens het bidden en zie je mensen 
groeien in hun gebedsleven.  
Deze gezamenlijke bid -en vastendagen zetten we in  2017 door.  
 
Riske de Cock 
(voorganger)  



 

 10 

NLTC 
 

New Life Training Centre (NLTC)  heeft in 2016 haar tweede cursusjaar 
afgerond. De cursisten van het eerste jaar zijn nog steeds de trouwe be-
zoekers. We hebben veel bewondering voor hun leergierigheid en vol-
harding. We genieten erg met elkaar van het onderwijs geven en ont-
vangen. Naast onze vaste cursisten hebben we ook regelmatig gastcur-
sisten gehad die interesse hadden voor het onderwijs van desbetreffen-
de cursusdag.  
We zijn een facebookpagina begonnen in 2016 om ons onderwijs meer 
te promoten voor een breder publiek. Dat levert nog niet heel veel ex-
tra resultaat op.  
Gastdocenten dit jaar waren: Piet Brinksma, Bruce Foster, Gary Taver-
ner en Matthijs Opheikens. 
 
Hieronder staan de modulen die we behandeld hebben: 
 
 Discipelschap 
 Seksualiteit en relaties 
 Lastige/moeilijke vragen 
 Sozo training 
 Leven/bewegen in de Geest 
 Geestelijke oorlogsvoering en bevrijding 
 Kerkgeschiedenis/opwekkingsgeschiedenis 
 The Gospel, the Holy Spirit and the Christian 
 rentmeesterschap 
 
René de Cock 
(voorganger) 
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Alpha 
 

Dit jaar is er geen losse Alpha cursus verzorgd door New Life West maar 
een gezamenlijke Alpha in Osdorp. Met drie gemeenten hebben we een 
Alpha cursus verzorgd voor zo’n 24 deelnemers.  
Het samenwerken met Hart van Osdorp en Beaconministries is erg 
goed bevallen en goed voor de onderlinge contacten.  
De deelnemers varieerden van jong gelovigen, boeddhisten, moslims en 
mensen die de taal nog niet helemaal eigen waren. Erg was een heel 
goede sfeer. Van één man weet ik dat hij na de cursus zijn hart aan Je-
zus heeft gegeven.  
  
 
René de Cock 
(voorganger)  
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In actie  
 

We hebben een aantal acties ondernomen buiten de normale New Life 
activiteiten.  
Op 27 april was het Koningsdag. We hebben weer heel wat spullen ver-
kocht voor het F.E.E.D project in de Oekraïne. Verschillende New Lifers 
hebben geholpen met spullen die verkocht mochten worden en met het 
verkopen van de spullen. We hebben ook geprobeerd mensen te be-
moedigen met tekstkaartjes maar dat liep niet zo goed omdat de men-
sen echt voor de koopjes kwamen.  
Op zondag 1 mei hebben we tijdens de zondagdienst heel wat cupcakes 
versierd. De versierde cupcakes zijn uitgedeeld aan mensen op straat, in 
de wijk en in het woonwagenkamp. Naast de lekkere cakejes hebben 
we de mensen een mooie tekst ter bemoediging gegeven. In het woon-
wagenkamp heeft het team dat daar was samen met de bewoners 
daar gezongen tot eer van God.  
Zoals ieder jaar hebben we het jaar afgesloten met de kerstpakketten-
actie. Vorig jaar is onze actie vrijwel helemaal bekostigd door een ge-
weldige gift uit Monnickendam,. Dit jaar hebben we brieven en mailtjes 
gestuurd naar ons eigen netwerk en gevraagd om te doneren. Daar is 
geweldig goed op gereageerd. De huisgroep bij ons thuis heeft in een 
recordpoging de pakketten ingepakt en de zaterdag erop zijn er vier 
auto’s wezen rijden om de pakketten uit te delen.  
 
 
 
René de Cock 
(voorganger)   
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School voor profetie & reizen 
 

In 2016, werd er veel gereisd naar andere steden en landen om mensen te bemoe-
digen en toe te rusten op het gebied van profetie, genezing en het stichten van 
nieuwe gemeentes. In januari 2016 bijvoorbeeld, werd er een reis naar Boedapest 
gemaakt waar er een jongere conferentie over profetie werd gehouden. Die con-
ferentie heeft tot grote gevolgen geleid. De jeugd begon meteen tijdens de confe-
rentie de straat op te gaan en genezingen te zien en andere bijzondere tekenen 
en wonderen vonden plaats Vele mensen zijn tot een levend geloof gekomen. De 
voorgangers van verschillende gemeentes hebben verteld dat dit weekend veel 
voor ze heeft betekend.  Er werd een nieuwe en bijzondere band opgebouwd met 
deze gemeenten in Boedapest, Hongarije.  
  
Verder zijn er scholen van profetie of toerustingsdagen gehouden in verschillende 
steden in Nederland, Oekraïne, Tsjechië en de VS zoals: Amsterdam (Aker ge-
meente), Veenendaal, Ede, (Jonah Gemeente) Alkmaar (City Light Kerk), Bun-
schoten, Kiev, Jihlava, Tulsa, San Jose, en Fresno.  
Er werden ook dagen van gebed en vasten samen met andere gemeenten geor-
ganiseerd in Brussel, België en in Nottingham, Engeland. Vanuit die ontmoetingen 
kwam er ook een verzoek om genezing diensten te houden in Engeland. Deze 
werden gehouden in Nottingham, Oxford en Londen. Na deze conferentie waren 
er nog veel genezingen gezien toen Matthew ging reizen naar de VS en naar Oe-
kraïne.  

Een andere ontwikkeling is het brengen van de cursus van Dynamic Church Plan-
ting International (DCPI) naar Nederland. In juli gingen er mensen vanuit NLW en 
Nederland naar München in Duitsland om toegerust te worden met het materiaal 
van DCPI. De eerste cursus Essentiele Principes voor Kerkplanting  werd vervol-
gens vertaald naar het Nederlands en gegeven  in december 2016 en januari 2017. 
Die cursus was een succes en er zijn meer cursussen in de planning voor 2017.  
 
Bezoeken van huisgroepen en spreekbeurten elders in Nederland gebeurde in de 
volgende steden: Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam, Bunschoten-Spakenburg, 
Ermelo, Wageningen, en Ede.  
De connectie met Foundations 4 Life, een bijbel school in Ermelo, heeft ertoe ge-
leid dat teams begeleid konden worden om de straat op te gaan om mensen te 
bemoedigen door cadeautjes uit te delen zoals genezingen en bemoedigingen.   
  
Matt Helland 
(apostel) 
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Bright Fame 
 
Er werd ook in 2016 een samenwerkingsverband aangegaan met Bright 
Fame, een organisatie die opkomt tegen mensenhandel in Nederland 
en Europa.  
Matt en Femke zijn benaderd om te helpen met het uitreiken naar 
Spaanstalige prostituees in de Rosse buurt van Amsterdam. Sindsdien 
gaan Matt en Femke vaak naar de Rosse buurt. Ze houden een avond-
maaltijd met de mensen die daar werken als prostituee.  
 
Matt Helland 
(apostel) 
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F.E.E.D People 
 
 

Een mooie ontwikkeling is de officiële oprichting van Stichting Founda-
tion for Education and Economical Development (www.feedpeople.eu). 
New Life Netwerk heeft al jaren veel geld gegeven om nieuwe water-
putten te graven en armoede te bestrijden in arme landen. In 2016 
werd er nogmaals flink gegeven bijvoorbeeld om een huis te kopen 
voor het opzetten van een afkickcentrum in Oekraïne.  
Met het opzetten van F.E.E.D. People hopen we te zien dat er een uit-
breiding komt van nieuwe projecten. Die projecten zullen opgezet wor-
den rond vier gebieden: humanitaire hulp, micro-businesses, waterput-
ten graven, en projecten om mensen eten te geven.  
De meeste aandacht tot nu toe is gericht op projecten voor en met de 
mensen van Oekraïne. Dit land heeft in Europa het meeste geleden 
door de burgeroorlog die er al jaren is. We hebben gezien dat de hulp 
die we hebben gegeven veel voor de mensen van dit land heeft bete-
kend.  
 
Matt Helland 
(apostel) 
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Financieel Jaarverslag 
 
Het financieel jaarverslag is zoals de afgelopen jaren opgemaakt 
door Matthijs Opheikens. Matthijs is jarenlang de penningmeester 
geweest van New Life. Daar zijn we hem heel dankbaar voor.  Om-
dat Matthijs & Griët ervoor gekozen hebben om naar een andere 
gemeente te gaan zijn we ook op zoek gegaan naar een nieuwe 
penningmeester.  Volgend jaar dus een financieel jaarverslag van de 
nieuwe penningmeester.  

René de Cock 

(voorganger) 

BALANS NEW LIFE WEST  2016 

     

ACTIVA     1-1-2016 31-12-2016 

          

Materiele vaste 120  Inventaris       872,31        652,59  

          

Liquide middelen 1000  Kas              -                 -    

  1120  ING Betaalrekening     8.367,65      4.810,45  

  1121  ING Spaarrekening      5.250,00      5.268,21  

          

Vorderingen 1600  Nog te ontvangen bedragen       271,94          11,92  

    Diverse Leningen              -                 -    

          

          

        14.761,90    10.743,17  

          

PASSIVA     1-1-2016 31-12-2016 

          

Eigen Vermogen 900  Algemene reserve     6.094,72      8.532,15  

  930  Bestemmingsreserve     2.275,00        550,00  

          

Kortlopende schul- 1610  Nog te betalen bedragen     6.392,18      1.661,02  

          

          

        14.761,90    10.743,17  
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BEGROTING NEW LIFE WEST 2017             

        BEGROTING   BEGROTING   BEGROTING 

BATEN       2015   2016   2017 

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

  8005  Overige giften    €           500,00     €          500,00     €          500,00  

  8010  Bestemde giften    €        5.000,00     €       5.000,00     €       5.000,00  

  8011  Bijdragen cursussen    €           150,00     €          150,00     €          150,00  

  8015  Bijdragen NLTC    €           150,00     €          150,00     €          150,00  

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

  8050  Giften tbv Hellands    €        4.000,00     €       2.500,00     €       1.250,00  

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

  9130  Rente Spaarrekening    €             50,00     €            50,00     €            50,00  

                  

                  

    Totaal der Baten    €       34.850,00     €     36.850,00     €     34.600,00  

                  

LASTEN                 

Algemene kosten 4100  Huur    €        6.000,00     €       5.000,00     €       3.000,00  

  4318  Administratiekosten    €           250,00     €          250,00     €          250,00  

    Kantoorbenodigdheden    €           150,00     €          150,00     €          150,00  

    Afschrijving inventaris    €           100,00     €          300,00     €          250,00  

    Webhosting - Website - PR  €           150,00     €          150,00     €          250,00  

    Algemene kosten    €           500,00     €          500,00     €          500,00  

                  

                  

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

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

  5012  New Life Training Centre    €           500,00     €          500,00     €       1.500,00  

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

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

  5021 People2People    €        5.500,00     €       7.500,00     €       7.500,00  

  5050 Diversen Kernteam    €           500,00     €          500,00     €          500,00  

  5060 Overige projecten    €           500,00     €          500,00     €          500,00  

  5070 Support Helland Family    €       10.000,00     €       4.500,00     €       1.250,00  

  5071 Traktement voorganger        €       7.200,00     €       7.200,00  

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

                  

                  

    Som der Lasten    €       33.910,00     €     36.810,00     €     32.610,00  

                  

                  

    Resultaat    €          940,00     €          40,00     €     1.990,00  
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Uitzien naar 2017 
 

Wat hopen we voor 2017? 
 
1. Dat we het aantal huisgroepen en ltg’s zien groeien omdat het 

belangrijk is gevoed te worden en omdat de deelnemers leren el-
kaar tot hand en voet te zijn.  

2. Er zijn weer mooie onderwerpen opgenomen in het onderwijs voor 
NLTC. Ook in 2017 kunnen we weer rekenen op een aantal gast-
docenten uit het buitenland; Engeland, Israël en Amerika naast 
onze gastdocenten uit Nederland. 

3. New Life West is een gevende gemeente. In 2017 zal dat niet an-
ders zijn. Wie zien uit naar de kerstactie maar ook een inzamelac-
tie voor de Oekraïne. Daar waar nodig is, springen we in op actu-
ele noden. We gaan wel eens per maand collecteren voor het 
werk van New Life zelf.  

4. We zijn ons aan het voorbereiden om vluchtelingen te kunnen 
ontvangen en hulp te bieden in noden die zij hebben. We denken 
aan: inzamelen kleding, taallessen en samen eten.  

5. Matt, Riske en René zetten Sozo in voor pastorale hulp. We zien 
uit naar vergroting van dit pastoraal team.  

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

7. Verandering in het bestuur. Doordat Matthijs & Griët de gemeen-
te verlaten hebben, stellen we een nieuwe penningmeester in het 
bestuur aan.  

8. Zoeken naar andere invulling van de zondag. We gaan ons bezin-
nen op acts of kindness op zondag. Hiermee hopen we regelmatig 
een geluid te laten horen in de buurt. Hoe kunnen we onze buren 
bereiken met Gods liefde? 


