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Voorwoord
Het jaar 2017 was me een jaar. Een jaar vol mooie dingen maar ook
verdrietige dingen. Een aantal van deze gebeurtenissen zal ik beschrijven in dit voorwoord. In dit boekje treft u een verslag aan van
onze activiteiten in 2017. Ook geven we in inzage in onze financiële
boekhouding.
Ik ben erg blij met de nieuwe samenstelling van het bestuur. Karin
Jansen heeft het penningmeesterschap van Matthijs Opheikes overgenomen, Kerst Sandburg heeft het stokje overgenomen van Hans de
Boer als algemeen bestuurslid. Harold Presley is nog steeds voorzitter
van het bestuur.
Niet alleen in het bestuur hebben we nieuwe schouders onder het
werk staan. We zijn zo blij met alle schouders die onder het opruimen, afwassen, bezoeken van mensen en het opbouwen van de zaal
staan. Ook top dat Karin en Mafri spreekbeurten kunnen doen om
de gemeente op te bouwen. En hoe is tijdens de zomervakantie het
werk door velen gezamenlijk gedaan. Fantastisch.
Mooie dingen die gebeurd zijn, zijn onder andere de Alpha en vrijheidscursus. We mochten drie kindjes opdragen. Verschillende New
Lifers zijn verhuisd. En ook zijn er verdrietige dingen gebeurd waar
we als gemeente in hebben mogen meeleven.
En toch heeft God ons allen in Zijn hand en waakt hij over ons. We
mogen voor elkaar strijden en tegelijkertijd genieten van al het goede dat Hij ons gegeven heeft. Lees maar gauw door en tel Gods zegeningen van afgelopen jaar.
René de Cock
(Voorganger New Life West)
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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`de onderstaande waarden na te leven:
1 We houden van God en we houden van elkaar (Markus 12:29-31).
2 We volgen Jezus gezamenlijk en bemoedigen elkaar in het
groeien in een geestelijk leven van gebed, vasten en
geven, stilte, Bijbelstudie (Lukas 9:23)
3 We accepteren en dienen ieder persoon (kinderen, tieners
en volwassenen) zoals ze zijn, ongeacht hun achtergrond
en geloofsovertuigingen (Lukas 19:16-17)
4 We richten ons op voortdurende groei in de vrucht en de
gaven van de Heilige Geest (Galaten 5:22-23, 1 Kor:12-14)
5 We zetten ons in voor de vrede, genezing, bloei en

rechtvaardigheid in onze stad (Jeremia 29:7)
6 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 & New Life in de wijk
Afgelopen jaar kenmerkte zich door een aantal dingen die veranderden.
Vanwege het stichten van een gemeente verviel Hans voor New Life West in
het bestuur, voor worship en spreken. We wilden ook niet dat Matt elke zondag de muziek zou gaan doen en dan ook nog eens spreken. Tijd om dingen
anders aan te pakken en de situatie ten goede te keren. Dat hebben we op
twee wijzen gedaan.
We besloten om eens per twee maanden ‘New life in de wijk’ te gaan doen.
Ons geloof handen en voeten te geven en Gods liefde tastbaar te maken in
de buurt. We hebben Hyacinten uitgedeeld, vuil geprikt, waterflesjes uitgedeeld aan de Sloterplas , kerstkaarten uitgedeeld en de film ’The Shack’ vertoond.
Daarnaast hebben we een aantal gastsprekers uitgenodigd om te spreken en
om hun getuigenis te geven. Dankzij de contacten die Riske heeft gelegd met
de Jeresalem kerk in Zaandam hadden we twee prachtige getuigenisdiensten
en kwam er ook muzikale ondersteuning. Ook dit jaar hebben we weer een
aantal gasten uit het buitenland gehad. Anthony Holmes, Harold Presley en
Abel Brito hebben de gemeente mogen opbouwen. Je kan deze preken nog
steeds terugluisteren op onze website. Een bijzondere viering was de viering
waarbij Antje Robbe sprak over littekens en haar man Jos de aanbidding
deed. Ook deze dienst kan teruggeluisterd worden.

Van de speciale vieringen, sprong kerst er voor mij uit. Karin en Mafri hebben
geholpen om een krachtige boodschap neer te zetten. Karin, Mafri en Stef
hebben ook geholpen om de zaal aan te kleden. En dan is het altijd fijn om
op Joyce te kunnen rekenen dat ze de hapjes en keuken in de gaten houdt.
Ik besluit dit stukje door nog even de doopdienst te vermelden die we in september hebben gehad. Deze doopdienst hebben we met Hart van Osdorp en
Beacon Ministries samen mogen doen. Geweldig om te zien wie er allemaal
voor Jezus hebben gekozen en hun oude leven hebben afgelegd.

René de Cock
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Kinderwerk
De kinderen waren dit jaar in twee teams gedeeld. En de onderwerpen zijn dit maal door de leiders zelf uitgekozen, waardoor iedereen
kans kreeg om zelf invulling te geven. Daarnaast zijn wat tieners
aan de slag gegaan om zelf les te geven in de groep onder hun. Een
Bijbelse speurtocht is een voorbeeld daarvan. Een ander voorbeeld is
de les waarbij de tieners een stuk lazen en daarna mochten ze zelf
een korte preek houden van hun stukje. Bij de tieners was er vaak
hilariteit rondom de oude Bijbelvertalingen die voorgelezen werden.
Gelukkig heeft Leo een groot aantal fleurige bijbels aangeschaft, zodat het gegiechel gestopt is.
De kinderen kunnen nog het meeste genieten als de lessen praktisch
zijn. Een lekker koekje mag dan ook niet ontbreken. Maar ze zijn
volledig op hun best, bij “new life in de wijk”.
Na afloop van de dienst spelen de kinderen graag met elkaar. Maar
eerst wordt er gauw gekeken of er al pannenkoeken zijn. Want dat
is toch echt de topper voor de kinderen!
Leo, Yolanda, Rosemary, Peggy, Karin, Marijke, Jessica, Bruno, Femke, Matt,Joyce, Lois Louise en Hannah, dank je wel voor je waardevolle inbreng bij het kinderwerk!
Riske de Cock
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Tieners
Een taartje, wat chippies en een vuurkorf waren de aftrap bij de tieners in ons huis. We zagen rond de 8 tieners genieten en hunvragen
stellen. Er is tijd om de bijbel meer te begrijpen , maar ook praktisch
toe te passen in het leven van de tieners. Het favoriete einde van de
avond is toch even karten.
Gelukkig is na een maand weer tijd om met elkaar op te trekken.
De groepsapp wordt goed gebruikt om de tieners in te lichten. Al
met al een gezellige groep!
Judah en Marijke hebben ook contact gekregen met de tienergroep
in Zaandam, van de Jerezalem kerk. Dat is echt een waardevolle
aanvulling voor hun.
Riske de Cock
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Huisgroepen & ltg´s
De huisgroep bij ons thuis heeft een aardige transitie gemaakt. Het
was dat we met een steeds grotere groep bijeen kwamen. Dat is erg
leuk omdat er dan meer mensen zijn die kunnen delen wat ze in de
bijbel lezen. We lezen een gedeelte en praten daar verder over. Vragen kunnen altijd gesteld worden. Ook hebben we geregeld voor elkaar gebeden.
Steven van der Valk is onze huisgroep komen dienen met gitaar spelen. Dat heeft ertoe geleid dat we de avond kunnen beginnen met
aanbidding. Ook Shirley en ik zijn het gitaar spelen gaan oppakken
zodat er meer mensen zijn die kunnen spelen en in de toekomst ook
de gemeente kunnen dienen in aanbidding.

Dankzij de doopdienst kwam ik met een familie in Amstelveen in
contact. Zij zochten iemand die bij hun huisgroep Bijbelstudie wilde
geven. Vanaf oktober ben ik dit eens per maand gaan doen.
Graag zou ik willen dat meer New lifers de weg naar een huisgroep
zullen vinden. Ik denk dat het goed is om elkaar te ontmoeten en elkaar te bemoedigen in het geloof. Maar alles op Zijn tijd.

Ook in een kleinere setting kan je elkaar ontmoeten, Bijbelstudie
doen en voor elkaar bidden. Ik doe dat bijvoorbeeld op woensdag
met Marc Pekelharing en eens per twee weken op donderdag met
Steven van der Valk. Deze momenten zijn echt bijzonder qua gesprekken en ook qua inhoud waar we over lezen en verder op doorpraten.
René de Cock
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Gebed & Vasten
De dinsdagavonden was onze speciale tijd om te bidden. Femke, Joyce en ik namen de gebedsverzoeken door en voor we het wisten, was
het uur om. Het blijft een plek waar we echt op de bres kunnen
staan voor alle new lifers!
Ook het vasten was weer een vast onderdeel van New Life. Aan het
begin van 2017 is het Daniel vasten aangekondigd, waarbij iedereen
vrij was om mee te doen op zijn manier. Steeds meer New Lifers doen
mee en we zien ook echt dat new Life mensen God hierin serieus nemen. Mocht je meer willen weten hierover, neem contact op met de
voorgangers.
Ook hebben we eens per kwartaal drie dagen van bidden en vasten
gedaan. De zaterdag sloten we het vasten af met gebed voor elkaar
en de omgeving. Ook andere kerken deden hier aan mee.
Een andere plaats van gebed was de huiskamer van Rosemary waar
in principe iedere dinsdagochtend en donderdagochtend gebeden
werd.

Riske de Cock
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NLTC
De cursusdagen van New Life Training Centrum blijven leuk. Het is
goed om de diepte in te gaan bij bepaalde onderwerpen. Het is leuk
om nieuwe trainers te ontmoeten en hun onderwijs te horen. Maar
het is ook zeer leerzaam om zelf onderwijs voor te bereiden. Het mes
snijdt aan twee kanten.
We hebben wel erg veel gasten uit het buitenland gehad dit seizoen;
Anthony Holmes, Harold Presley, Gary Taverner en Abel Brito. Onze
gast uit Bethlehem kreeg helaas geen visum om het land uit te reizen.
Harold gaf onderwijs over je bestemming ontdekken. De New Life
DNA dag sloot daar weer heel mooi op aan. We hopen dat steeds
meer New Lifers ontdekken wat hun talenten en gaven zijn en de
plek in het lichaam van Christus gaan ontdekken waar ze mogen
dienen en groeien. Naar aanleiding van de DNA dag hebben we met
een aantal mensen gesprekken gehad om ze meer op hun plek te laten zijn binnen New Life West.

René de Cock
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Alpha & Leven in vrijheid
We hadden afgelopen jaar een leuke en gezellige Alpha groep. Een
vaste kern kwam iedere woensdagavond voor onderwijs en daar
aan voorafgaand een goede maaltijd. Ieder droeg zijn steentje wel
bij in iets meenemen van koffiemelk tot toetjes. Anderen hielpen
weer om de tafel te dekken, af te ruimen of af te wassen.
Er werden steeds meer persoonlijke dingen gedeeld. Dat vond ik erg
bijzonder. Omdat er ook minder mooie dingen naar boven kwamen,
vonden we het goed om na de Alpha een vrijheidscursus te geven.
Veel mensen worstelen nog met zonden en pijn van het verleden.
Het is goed om daarmee af te rekenen en voor te laten bidden. Dat
hebben we in zeven stappen gedaan in de cursus ‘Leven in vrijheid’.
Nadat we de zeven stappen hebben gedaan, hebben we voor een
ieder die wilde een gebed uitgesproken en ontvingen we ook persoonlijke woorden en beelden om te bemoedigen.
Wat heel belangrijk is in deze cursus is te weten wie je in Christus
bent. We zijn van plan om daar een losse cursus voor aan te bieden
in 2018. We hebben dan een mooie opeenvolging van 1 Alpha cursus,
2 Identiteit in Christus en 3 Leven in vrijheid.
René de Cock
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Kerstactie
Door een gulle gift konden we dit jaar de kerstpakketten weer door
laten gaan. De kring van René en Riske is een avond aan het inpakken en het lijkt echt op een geoliede machine. Ook de kinderen helpen graag mee. Kortom, een actie van alle leeftijden, voor anderen,
om Gods liefde tastbaar te maken.
We hebben extra ingekocht, omdat we ook voor de 28 dames van
het Unal gebouw hebben ingekocht. Die waren er ontzettend blij
mee. En als verrassing hebben we dit jaar tassen genomen ipv dozen.
Dat gaf het ook nog een extra kerst sfeer.
Uit Den Haag krijgen we ook jaarlijks hulp van Peter de Bos. Al met
al, is het te bijzonder wie helpt samenstellen, hoe het geld tot stand
komt, wie er helpt inpakken en wie helpt uitdelen. Het blijft een gezamenlijk project, waarbij velen hun handen praktisch kunnen inzetten.
Riske de Cock
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Kledingbeurs
Een week na de kledingbeurs van hart van Osdorp, kregen we ongeveer 50 zakken aan kleding. We hebben dat allemaal in de gymzaal
mogen uitstallen en vol enthousiasme zijn we gaan afwachten.
Het weer en de locatie maakten dat er niet veel mensen op af kwamen. Maar we hebben daardoor wel weer nieuwe mensen ontmoet.
Er kan nog veel aan verbeterd worden, dus de volgende keer hopen
we het nog specialer te kunnen maken.
Voor new Lifers is het een mooie dag om elkaar wat meer te spreken
en de verschillende kwaliteiten tot bloei te zien komen. De laatste tas
werd door de kinderen ingepakt met als bestemming Chloe, waarvan de ouders het met blijdschap ontvingen.
Mijn dank gaat uit naar een ieder die hard ingezet heeft met opbouwen, sorteren en verkopen!
Riske de Cock
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Vrouwendag
Voor de vrouwendag hebben we een creatieve oplossing gezocht, namelijk het maken van een schilderij in Hoorn. Het was bij Sjoukje en
Ellen In Hoorn, die ons hartelijk ontvingen met een uitgebreide high
tea. Daarna gingen alle kraaltjes, stofjes, verf en voorbeelden op tafel. In no time was het een gezellig gekakel tussen Rosemary, Peggy,
Yolanda en Riske. Roze had de boventoon, maar het resultaat was
echt uniek en prachtig. En zo ontdekten we nogmaals wie er creatief
waren. We zouden graag een vervolg hiervan zien, maar dan in Amsterdam, zodat er meer bij kunnen zijn.
Riske de Cock
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Scholen van Profetie
In 2017, hebben we veel scholen van profetie gegeven in en buiten
Nederland. In Nederland, zijn we naar plekken geweest zoals: Alkmaar, Zwolle, Ermelo (Foundations 4 Life), Reeuwijk, Veenendaal,
Amsterdam, Zoetermeer, Bunschoten en Oud Beierland. In het buitenland zijn er scholen gedaan in Hongarije, Oekraïne, de Verenigde
Staten, Mexico, Roemenië en België.
Er is blijkbaar verlangen om te groeien in kennis over profetie en de
gaven van de Heilige Geest in kerken door heel de wereld. Een
mooie uitkomst van het geven van Scholen van profetie is het schrijven van een boek. Ik heb een samenvatting van het onderwijs in een
boek beschreven. De titel van het boek is ‘Prophesy and Heal the
Sick’.

Matt Helland
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Prophesy and Heal the Sick
Het boek is met veel enthousiasme ontvangen. Vanwege een gebrek
aan goed onderwijs over deze onderwerpen zijn er al mensen bezig
om in 2018 dit boek te lanceren in andere talen zoals: Frans, Russisch,
Roemeins, Hongaars, Spaans, Portugees, en ook Nederlands.
Matt Helland
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F.E.E.D. People
In 2017 is er een stichting gestart met de naam F.E.E.D. People
(Foundation for Education and Economic Development). We hebben
een geslaagde aktie kunnen uitvoeren om een vrachtwagon vol met
kleding te mogen sturen naar Oekraine. Vlak voor het eind van 2017,
is wel besloten om FEED people to ontbinden als losse stichting en
weer onder te brengen bij Stichting New Life Netwerk (IPHC).
Wij verlangen er naar de armen in Nederland en in het buitenland
te blijven ondersteunen.
Matt Helland
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Samenwerking met Bright Fame
Matt en Femke hebben mooie dingen meegemaakt bij Bright Fame.
Bright Fame is een organisatie die strijdt tegen mensenhandel en
helpt vrouwen om uit de prostitutie te stappen.
In 2017, hebben ze verschllende vrouwen kunnen helpen om er uit te
stappen en ook een hele mooi groep zien ontwikkelen. Elke
dinsdagavond in Amsterdam Noord en vrijdagavond in het centrum
hebben ze een maaltijd en een Bijbelstudie. Er komen bij elke studie
tussen de vier en zestien vrouwen.
Het is een mooie nieuwe kerk aan het worden. In 2018 is het plan om
zondagvieringen in het Spaans te gaan beginnen. Deze groep zal denaam van New Life overnemen in het Spaans: Vida Nueva.

Matt Helland
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Financieel Jaarverslag
In 2017 hebben we veel kunnen doen. Van dichtbij tot veraf hebben
we in een aantal noden kunnen voorzien. Zo hebben we bijvoorbeeld een bedrag gedoneerd voor St. Maarten, aan de VBOK, hebben we gespaard voor een waterput in India en hebben we mensen
van dichtbij praktisch kunnen bijstaan. En we mochten onze zendelingen in Azerbaijan en Eun Jay ondersteunen. Ook hebben we een
paar keer een actie gedaan in de wijk: bloemen uitdelen, waterflesjes uitdelen en net als voorgaande jaren weer de kerstpakketten.
Voor NLTC hebben we enkele sprekers uit het buitenland kunnen laten overkomen.
In de zomer is er gestart met Project Psalm 85, met als doel dat René
fulltime voor New Life West kan blijven werken. Tot nu toe heeft René geen extra werk hoeven zoeken en heeft hij veel mensen praktisch en geestelijk kunnen bijstaan.
Stichting FEED People is in 2017 wegens gebrek aan mankracht opgeheven. De projecten zullen voortgang vinden onder de vlag van
New Life Netwerk.
Er is in 2017 meer geld binnengekomen dan is uitgegeven. Een gedeelte hiervan zal worden toegevoegd aan de continuïteitsreserve,
aangezien de huurkosten in de toekomst naar verwachting gaan stijgen. Ook zien we uit naar een ruimte van waaruit we activiteiten
kunnen gaan organiseren voor de wijk.
Er is besloten om het traktement van de voorganger te verhogen.
Verder is er extra geld beschikbaar voor nog nader te bepalen projecten.
Karin Jansen
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BALANS NEW LIFE WEST

2017

ACTIVA

Materiële vaste
activa

Liquide middelen

Vorderingen

1-1-2017

120 Inventaris

652,59

1000 Kas

-

-

4.810,45

7.720,63

1121 ING Spaarrekening

5.268,21

8.000,00

1600 Nog te ontvangen bedragen

11,92
-

PASSIVA

900 Algemene reserve
930 Bestemmingsreserve

-

10.743,17

16.153,50

1-1-2017

31-12-2017

8.532,15

7.288,10

550,00

550,00

Continuiteitsreserve

Kortlopende
schulden

432,87

1120 ING Betaalrekening

Diverse Leningen

Eigen Vermogen

31-12-2017

8.000,00

1610 Nog te betalen bedragen
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1.661,02

315,40

10.743,17

16.153,50
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Inkomsten: waar komt ons geld vandaan?

Tienden

3% 6%
1%
5%
0%

Bestemde giften
Bijdragen cursussen

19%

Bijdragen NLTC
Giften People2People - projecten

66%

Giften project acts 1:8

Project Psalm 85
Rente Spaarrekening

Uitgaven: waar geven we ons geld aan uit?
Huur, administratie & alg. kosten

Traktement voorganger

10% 0%

5%
1%
2%

Vieringen

20%

Cursussen & Kringen
Conferenties en Weekends

12%

Projecten - Azerbaijan

10%

Projecten - Diaconaal

34%

People 2 People - Projecten

1%5%

People 2 People - Organisatiekosten
Diversen Kernteam
Project acts 1:8
Project Psalm 85
Projecten - Outreach
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Op naar 2018
Waar gaan we gezien onze missie en visie ons op richten in 2018?
Hieronder een aantal zaken die de aandacht gaan krijgen:
1.

Aanmoedigen om in huisgroepen of ltg’s bijeen te komen doordeweeks.

2. Uitbreiden cursusaanbod; Alphacursus, Identiteit in Christus, Vrijheid in Christus.
3. Uitzien naar nieuwe locatie (de school gaat over 1,5 naar de
nieuwbouw waar waarschijnlijk geen plaats voor ons is.)
4. New life in de wijk evalueren en uitbreiden.
5. Gods liefde tastbaar maken doordeweeks; buurtmaaltijden, kledingbank en taallessen.
6. Diensten in het Spaans organiseren en laten uitgroeien tot een
zelfstandige gemeente binnen New Life Netwerk
24

