Jaarverslag
2018

Inhoud
•

Voorwoord

blz.3

•

Missie en Visie

blz.4

•

Vieringen & New Life in de wijk

blz.5

•

Kinderwerk & tieners

blz.6

•

Kerngroep & kernteam

blz.7

•

Huisgroepen & ltg’s

blz.8

•

Gebed & Vasten

blz.9

•

NLTC

blz.10

•

Alpha & Leven in vrijheid

blz.11

•

Kerstactie

blz.12

•

Hemels C&A

blz.13

•

Buurttafel Slotermeer

blz.14

•

New Life Equip & profetie

blz.15

•

Vida Nueva & Bright Fame

blz.16

•

F.E.E.D. People

blz.17

•

Reis van de Hellands

blz.18

•

Financieel verslag

blz.19

•

Begroting 2019

blz.22

•

Op naar 2019

blz.23

Voorwoord
New Life West is dit jaar meer naar buiten getreden. We kregen de kans om
tweemaal op een blendmarket te staan met lekkere hapjes en kinderwerk.
Vooral het kinderwerk liep heel goed.
Ik ben dit jaar begonnen met lunches verzorgen in de Lodewijk van Deysselstraat. Door middel van soep, groente, fruit en brood kom ik in contact met
mensen uit de wijk en krijgen we als New Lifers kansen om Jezus te delen in
woord en daad. Gods liefde tastbaar maken is nog steeds de slogan die helemaal bij ons past.
In dit boekje vind je een jaarimpressie van 2018 en het financiële overzicht.
Ik hoop dat je net zo blij als ik meetelt in de zegeningen die we afgelopen
jaar ontvangen hebben. God is goed, Hij zegent ons en wij mogen op onze
beurt anderen zegenen.
Veel leesplezier.
René de Cock
(Voorganger New Life West)

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.

Vieringen & New Life in de wijk
Van één viering in het Nederlands zijn we in 2018 naar twee vieringen tegelijkertijd in hetzelfde gebouw gegaan. Matt en Femke zijn gestart met Vida
Nueva. Eerst hielden zij om de week een dienst maar algauw kwamen ze
samen tegelijkertijd met de Nederlandstalige dienst. Na de diensten eten we
met de twee groepen gezamenlijk. We hebben een paar keer een gezamenlijke dienst gehad. Een dienst waarin Abel Brito voorging en hij in het
Spaans het woord en profetieën deelde. We hadden een bijzondere opkomst
waarbij ook mensen van buiten New Life West en Vida Nueva de dienst bezochten.
Ook de kerstviering hebben we gezamenlijk gedaan. Het leuke van deze
dienst was dat we een afwisselend programma hadden.
New Life in de wijk zijn de acties die we op zondagen buiten doen in de
buurt. Dit jaar hebben we tweemaal op de Blendmarket gestaan. In de
kraam van het kinderwerk hebben we canvaslijsten versierd met kinderen
en hun ouders. Dit was tot tweemaal toe een daverend succes. Ook hebben
we pannenkoeken en empanada’s verkocht en heeft Ronald Bakker uit
Friesland leer bewerkt. Tussendoor hebben we mensen aangesproken over
het evangelie. Verder hebben we met New Life in de wijk weer Hyacintenbollen uitgedeeld, in de buurt schoongemaakt en met Pasen de film Risen
vertoond.

Toen we hoorden over de prayercourse zijn we ons daarin gaan verdiepen.
Het leuke van deze cursus is dat het onderwijs gegeven wordt via een filmpje en vervolgens vragen die je in een groepje met elkaar bespreekt. Deze
invulling eens per maand tijdens de vieringen maakte dat de New Lifers
meer met elkaar in gesprek raakten tijdens de dienst en ook voor elkaar
gingen bidden.
Doordat de school een extra lokaal voor een kleuterklas nodig had, zijn we
met onze diensten verhuisd naar de gymzaal.

René de Cock

Kinderwerk & Tieners
De kinderen bij New Life zijn actieve kinderen die graag praktisch met hun
geloof willen zijn. En ze hebben zelf het initiatief genomen om een dansgroep te beginnen, die heten nu de “New Life Dancing girls”. Ze hebben geld
ingezameld om hun eigen tenue te regelen, met het verkopen van blauwe
cakejes.

De dansgroep is op de kerstviering opgevallen met hun enthousiasme en de
onverwachte knal van hun siervuurwerk. Ze oefenen elke zondag voor de
dienst en het ziet er naar uit dat ze vaker gaan optreden.
De tieners zetten zich ook in om bij de kindergroepen te helpen. Ook merken we dat de tieners zoveel weten dat ze prima eigen preekjes kunnen maken of voor elkaar kunnen bidden als er wat speelt.
Het vertrek van de Hellands rond de kerst maakte dat de groepen wat kleiner werden. Toch zijn we door gegaan met investeren in deze mooie groep
mensen.
De tieners hebben ook naast de zondag, een keer per maand een tieneravond bij René en Riske thuis. Daar wordt na de koekjes met elkaar een Bijbelgedeelte gedeeld en praktisch gemaakt. Elke keer is het einde van de
avond te snel in zicht. Ze vermaken zich erg goed met elkaar.
We zijn als tieneruitje nog een keer uit bowlen gegaan. De hele groep ging
fietsen en anderen konden mee. Het was een gezellige avond.
De kinder- en tienerleiding komt nu twee keer per jaar bij elkaar om te
spreken over wat er nog beter kan maar ook om materiaal met elkaar te
bekijken. Er heerst een positieve sfeer in de groep. En er wordt goed geholpen als er op zondag extra hulp nodig is. Een geweldig team om mee te werken. We hebben zelfs een appgroep gemaakt om elkaar meer info door te
geven.
Riske de Cock

Kerngroep en Kernteam
Bij New Life West zijn Matt en Femke de coaches van Riske en René. Matt,
Femke, René en Riske vormen samen de kerngroep en zorgen dat er goede
communicatie en overleg is
tussen de Spaans- en Nederlandstalige groep. In de kerngroep worden de
grote lijnen voor beide groepen bedacht of met elkaar meegedacht als dat
nodig is.
Voor de wekelijkse zaken is er een nieuw kernteam opgericht. Rene en Riske
hebben gezien dat het beter is om meerdere mensen te trainen en te discipelen die van waarde zijn voor de leiding van New Life West. Ze hebben bijvoorbeeld in de zomer hele kerkdiensten voor hun rekening genomen en met
groot succes. Vanuit dat gedeelte hebben we gezien dat hun talenten nog
verder te ontwikkelen zijn ten behoeve van de hele gemeente. We genieten
er enorm van om te zien hoe zij als leiders hun plek serieus nemen en groeien.
Ook in het ontdekken waar ze niet op hun plek zijn, omdat in hun leven een
ander verlangen is om te dienen. We houden rekening met elkaar en hebben
een open manier van communiceren. We zijn werkelijk trots op dit kernteam
en zien uit naar wat God nog meer in hun levens gaat doen.
Riske de Cock

Huisgroepen & ltg´s
De huisgroep aan ons huis gaat gestaag door. We blijven genieten van het gezamenlijk bestuderen van de bijbel. Iedereen kan tijdens deze avonden vragen of opmerkingen maken. Hierdoor leren we veel van elkaar en met elkaar. We hebben een aantal fijne bidstonden met elkaar gehad en zijn ook
eens per maand gestart met oefenen in profetie. Na kort onderwijs over profetie wordt profetie tijdens deze avonden in praktijk gebracht. We bemoedigen elkaar en af en toe spreken we iets in voor een ander en sturen dat dan
op. Fijn als we elkaar zo mogen opbouwen en bemoedigen door de kracht
van Gods Geest. Ook zijn we gestart met onderwijs over de namen van God.
Om de beurt behandelen Shirley en Leo een naam van God en de dingen die
we daarover kunnen leren. Prachtig om te zien dat anderen het onderwijs
voorbereiden en doen.
Zo enthousiast als de huisgroep in Amstelveen is gestart zo snel is de groep ook
weer gestopt na een half jaar. Helaas viel de groep uiteen door meningsverschillen over het werk van de Heilige Geest.
Na onderwijs van Aron Helland over het discipelschapsmodel dat gebruikt
wordt in zijn gemeente in Brazilië zijn we gaan kijken hoe we meer mensen in
New Life aan elkaar konden koppelen in een klein groepje. Het doel van deze groepjes is dat men het leven met elkaar deelt. Met elkaar Bijbelstudie
doen, bijpraten en bidden. Deze groepjes kunnen variëren van twee mensen
tot zo’n 4. We willen elkaar aanmoedigen te blijven groeien in een relatie met
Jezus.
René de Cock

Gebed & Vasten
Dit jaar zijn we na de zomer gaan vasten voor het gebouw. Dat was precies
het tijdperk dat René het gebouwtje zag waar nu zijn soeptoko is op dinsdag. Er is zoveel hulp uit voortgekomen, die we niet van tevoren hebben
kunnen bedenken. We zien dat God ons echt helpt op dit gebedspunt.
Het bidden is naast de dinsdagavond ook naar de vrijdag gegaan, door René en Karin. Zo merk je dat meerderen het gebed dragen.
De drie dagen bidden en vasten doen we in onze huizen door de weeks.
Voor de zaterdag regelt René steeds de Veerkracht. Andere gemeentes nodigt hij daarvoor ook uit.
Riske de Cock

NLTC
Onderwijs blijft een speerpunt bij New Life West. Het is belangrijk om te weten wat God ons zegt door zijn Woord. New Life Training Centre biedt de
mogelijkheid om iedere maand een dag onderwijs te ontvangen over een
Bijbels onderwerp. Omdat we een hele dag onderwijs hebben, hebben we
ook voldoende tijd om praktisch te oefenen.
Een grote uitdaging was het onderwijs over ‘de Bijbel in één dag’. Matt heeft
het boek Hooglied onder de loep genomen. Er was zelfs een cursusdag alleen
voor vrouwen met als thema ‘Beauty full’.
Aron Helland heeft een dag les gegeven over discipelschap. Hij heeft veel
praktische inhoud gegeven over hoe zijn gemeente in Brazilië het leven met
elkaar deelt. Zie ook het verslag over de huisgroepen en ltg’s hierover.

René de Cock

Alpha & Leven in vrijheid
Na de Alpha cursus in 2018 kregen we de indruk dat het voor de groep goed
was om een vervolg te krijgen en de nadruk te leggen op de vrijheid die we
in Christus hebben gekregen. Sommige mensen worstelen nog steeds met zaken uit het verleden of kunnen patronen van zonden en verslavingen niet
doorbreken. Deze cursus hebben we net als Alpha op de woensdagavonden
gegeven.
Tijdens de cursus leven in vrijheid werd duidelijk dat je identiteit in Christus
heel belangrijk is. Het leek ons goed dat we met de gemeente hier ook een
cursus over zouden gaan doen. Eind 2018 zijn we dat gaan oppakken tijdens
de zondagvieringen. In de toekomst lijkt het me mooi om eerst een Alpha
cursus te geven en vervolgens de cursus identiteit in Christus. Daarna kunnen
we afsluiten met leven in vrijheid. Na ze allemaal een keer gegeven te hebben, hebben we ze in ons arsenaal van gereedschappen. En kunnen we mensen die nog niet geloven, net geloven zijn of al langer gelovig zijn maar nog
worstelen dienen met dit onderwijs.
René de Cock

Kerstactie
Elk jaar willen we vrijgevigheid tonen bij de kerstactie. Dit jaar hebben we
tassen gemaakt en de boodschappen via AH laten bezorgen. Daarmee
kregen we zoveel korting, dat we nog meer konden bestellen per pakket.
We kwamen tot een leuk ontbijt en een soepmaaltijd pakket.
We hadden de gedachte dat iedereen twee tassen kreeg…eentje om te houden en eentje om weg te geven. Om zo ook New Life West in de wijk te krijgen, maar dan via de relaties. Iedereen die het kreeg was razend enthousiast om het te krijgen.
De teams die rond brachten hadden goede ontmoetingen. Voor een tas
mochten we naar een vriendin van Rie. Die vriendin was helemaal verbaasd
en geroerd door het gebaar. Het leverde ons een bijzonder gesprek op. En
deze vriendin heeft nu eindelijk kennis gemaakt met New Life West waar
Rie zo enthousiast over vertelt.
Mijn dank gaat uit naar alle inpakkers op de vrijdaggroep en de rondbrengers de dag erna. Het is echt een klein feestje om daar deel van te mogen
zijn.
Riske de Cock

Hemels C&A
In het voorjaar hebben we enorm veel kleding gekregen en hebben we een
kledingbeurs in de Veerkracht gehouden. De animo was gering en we hebben ervan geleerd.
Op zondag is er gelegenheid om kleding en kleine huishoudelijk spullen mee
te nemen om weg te geven. We noemen het “hemels C&A” omdat je het
gratis kan meenemen. Iedereen kan er wat van meenemen en zo wordt het
delen ook zichtbaar.
Als er wat overblijft gaat het weer mee voor een goed doel in Suriname of
wordt het weer meegegeven voor een kledingbank. Deze manier van delen
zit in het DNA van New Life West.
Riske de Cock

Buurttafel Slotermeer
Net voor de zomervakantie zag ik dat de Eendagszaak was neergestreken
in de Lodewijk van Deysselstraat. In deze ruimte wordt het mogelijk gemaakt dat mensen uit de buurt een dag in de week kunnen ondernemen
voor de buurt. René is informatie gaan inwinnen en greep de kans om deze
ruimte iedere week te gebruiken voor een buurtlunch. Met soep, broodjes en
smeersels verzorgt René deze lunch en hoopt contact te leggen met mensen
in de buurt.
Tot nu toe heeft René geen grote onkosten gehad. Hij betaalt geen huur. De
borden, kommen en bestek zijn vergoed. Iedere week mag hij gratis groente
en fruit ophalen bij de groentewinkel Unal aan de Slotermeerlaan. Zelfs organisaties als Vooruit, Sezo en Rochdale zijn langs geweest om te kijken en
te proeven.
Naast leden van New Life West komen er ook mensen uit de buurt naar
mijn soeptoko. Een aantal mensen uit de buurt komt iedere week maar er
komen ook zo nu en dan mensen die nog niet eerder zijn geweest. Soms zijn
er leuke kansen om met de mensen over geloof en Jezus te praten. Een enkele keer kunnen we een flyer van New Life West meegeven. In de supermarkt word ik al herkend als de Pastor dankzij het soep koken in de Buurttafel.
Op eerste kerstdag hebben we ‘Kerst, soep en bingo’ georganiseerd. Een kleine twintig man kwam hierop af. Er was gezelligheid en ook de kans om een
korte overdenking te houden.
René de Cock

New Life Equip en Scholen van profetie
Al een aantal jaar zijn Matthew en Femke Helland bezig met het geven
van onderwijs over profetie en de gaven van de Heilige Geest. In 2017 heeft
Matthew zijn eerste boek geschreven en uitgebracht in de Verenigde Staten.
Dit heeft geleid tot de noodzaak dat zij een eigen bedrijf moesten neerzetten om hun boeken te verkopen en verspreiden in Nederland en door heel
de wereld.
In 2018 hebben ze veel gesproken door heel Nederland en ook in andere
landen zoals: Australië, Verenigde Staten (Virginia, North Carolina, Oklahoma, Nevada en California), Mexico, Hongarije, Cyprus, Romanië, Ukraine,
Mexico, en Belgie.
Hun eerste boek Prophesy and Heal the Sick is al inmiddels vertaald in
Spaans, Portugees, Hongaars, en Roemeens. Hun nieuwste boek dat uitgebracht is eind 2018 (Profeteren: Gewoon Doen!) is nu in het Engels en in het
Nederlands verkrijgbaar.
Er komen steeds meer vragen vanuit verschillende hoeken van Nederland
en heel de wereld om training te ontvangen over profetie en de gaven van
de Heilige Geest. De bedoeling is dat in de komende jaren, meer teams uitgaan en leermiddelen ontstaan om deze stof te kunnen onderwijzen door
heel de wereld. De website van New Life Equip is te vinden op
www.newlifeequip.org.
Matt Helland

Iglesia Vida Nueva &
Bright Fame
Het afgelopen jaar hebben we weer mogen investeren in de levens van
Spaanstalige mensen die werkzaam zijn of waren in de Amsterdamse Rosse
buurt. Dit investeren gebeurde op verschillende manieren:

-outreachend, d.w.z. door hen te bezoeken op het werk, naar ze te luisteren,
ze te bemoedigen en voor ze te bidden.
-met praktische hulp met vertalen, financiën, zoeken naar werk, zoeken
naar huisvesting, etc.
-geestelijke zorg d.m.v. onze samenkomsten en pastorale gesprekken.
Tijdens 2018 kwamen de mensen op drie verschillende momenten in de
week samen. Ten eerste is er de huisgroep in Amsterdam-Noord waar veel
Dominicaanse mensen komen voor een maaltijd, samen zingen en Bijbelstudie. Daarnaast is er de Coming Together, op de vrijdag avond, gericht op
mensen die in de Rosse buurt werken. Wekelijks komen er tussen de 10 en 15
mensen voor een maaltijd, zingen, Bijbelstudie. Ze ervaren het als een veilige
plek waar ze mogen komen zoals ze zijn. Het is mooi om een gemeenschap
te zien ontstaan. Ook zijn we in het voorjaar 2018 begonnen met Spaantalige samenkomsten op zondag in Amsterdam Nieuw-West. Rond de 10 mensen bezoeken deze groep wekelijks, van allerlei achtergronden en culturen
(Antilliaans, Dominicaans, Colombiaans en Cubaans). Het doel is dat mensen hun vrienden, familie, buren etc mee kunnen nemen naar een gemeente
(buiten de Rosse buurt).
Femke Helland

F.E.E.D. People
Een van de activiteiten die gestopt moest worden, was de Stichting F.E.E.D.
(Foundation for Education and Economic Development.) In de laatste Jaren
zijn verschillende projecten opgezet door New Life zoals kleding en goederen
verzamelen en micro-business projecten . Het idee was om meer energie en
middelen te steken in het ontwikkelen van een hele stichting die veel projecten zouden kunnen neerzetten in Oost Europa en in de toekomst in de
hele wereld.
Achteraf gezien waren de energie en tijdsdruk om alles te ontwikkelen
groter dan wat het bestuur had ingeschat. Er zijn wel goede projecten
gedaan in de laatste jaren, maar er is toch gekozen om de stekker er uit te
trekken.
Er zullen wel nog steeds projecten gesteund worden, maar onder de paraplu
van New Life Netwerk en niet door een hele aparte eigen stichting. We hebben veel geleerd en verlangen nog steeds om vele mensen te kunnen helpen
in de toekomst met ontwikkelingshulp en projecten.
Matt Helland

De reis van de familie Helland
De maanden december (2018), januari en februari (2019) mochten wij als
familie naar de VS, Mexico en Chili gaan. Het was een prachtige tijd! Het
doel van de reis was ten eerste het werven van fondsen die het mogelijk
maken om in Amsterdam te werken. We hebben in Amerika in veel kerken
gesproken.
Ook waren er veel uitnodigingen om een boekpresentatie te doen d.m.v.
een school van profetie.
Onze reis naar Chili had het doel om de General Conference van de IPHC te
bezoeken en daar tevens te spreken. We mochten zien hoe ons gezin
groeide in het leren kennen van de Spaanse taal en cultuur, die nu in ons
werk steeds belangrijker wordt. Ook was het mooi om te zien hoe Pamela
Lujan uit Argentinie gedurende deze drie maanden als stabiele factor in
Amsterdam, zorgde dat ons werk door kon gaan.
Femke Helland

Financieel Jaarverslag
Omdat we 2017 met een positief resultaat hebben afgesloten, konden we
dit jaar meer uitgeven dan dat er binnenkwam. Daarom hebben we, ondanks dat de inkomsten iets waren teruggelopen, toch heel veel projecten
kunnen ondersteunen.
Dicht bij huis hebben we o.a. bloemen uitgedeeld, hebben we een paar
keer op de Blend Market gestaan en hebben we in een aantal directe noden kunnen voorzien. Ook hebben we weer veel mensen blij kunnen maken met een kerstpakket. We hebben kunnen bijdragen aan een zendingsreis naar Moldavië en aan studiekosten voor een bijbelschool.
En ver weg hebben we weer onze zendelingen in Azerbaijan kunnen ondersteunen en ook Eun Jay in Zuidoost Azië. Ook hebben we ondersteuning
kunnen bieden aan gemeenten in Spanje en Palestina.
Het traktement voor de voorganger is 2018 met € 200,- verhoogd, om René
de mogelijkheid te geven om fulltime voor New Life West te blijven werken.
René stond weer in vele situaties paraat en heeft veel onderwijs kunnen geven.
Tot en met september kunnen we nog gebruik maken van de Veerkracht.
Daarna is het onzeker. De kosten voor huur gaan dus naar verwachting wel
omhoog, maar dit jaar nog beperkt.
Karin Jansen

BALANS NEW LIFE WEST

ACTIVA

Materiële vaste
activa

Liquide middelen

Vorderingen

1-1-2018

120 Inventaris

1000 Kas

-

210,22

-

7.764,77

4.104,12

1121 ING Spaarrekening

8.000,00

8.007,87

1600 Nog te ontvangen bedragen

PASSIVA

900 Algemene reserve
930 Bestemmingsreserve

Kortlopende
schulden

432,87

31-12-2018

1120 ING Betaalrekening

Diverse Leningen

Eigen Vermogen

2018

-

-

-

-

16.197,64

12.322,21

1-1-2018

31-12-2018

7.332,24

4.322,21

550,00

Continuiteitsreserve

8.000,00

1610 Nog te betalen bedragen

315,40

16.197,64

8.000,00

12.322,21

Inkomsten: waar komt ons geld vandaan?
0%
2%

0%

2%

0%

10%

6%

18%

61%

1%

Tienden

Overige inkomsten

Bestemde giften

Bijdragen cursussen

Bijdragen NLTC

Giften FEED - Projecten

Giften Kerstpakketten

Giften Project Handelingen 1:8

Project Psalm 85

Rente Spaarrekening

Uitgaven: waar geven we ons geld aan uit?

8%

0%

16%

4%

20%

28%
1%

10%

8%

1%

4%

Huur, administratie & alg. kosten

Traktement voorganger

Vieringen

Cursussen & Kringen

Conferenties en Weekends

Projecten - Azerbaijan

Projecten - Zuidoost Azië

Projecten - Kerstpakketten

Projecten - Diaconaal

Ondersteuning Ministries

Projecten - Diversen

Project Handelingen 1:8

Project Psalm 85

Projecten - Outreach

BEGROTING NEW LIFE WEST 2019
BATEN
Giften en subsidies

BEGROTING

BEGROTING

2018

2019

8000

Tienden

€

22.000,00

€

21.000,00

8005

Overige giften

€

500,00

€

500,00

8010

Bestemde giften

€

6.000,00

€

6.000,00

8011

Bijdragen cursussen

€

€

500,00

8015

Bijdragen NLTC

€

€

1.000,00

8022

Bijdragen Kerstpakketten

€

€

500,00

8050

Giften Project Hand. 1:8

€

1.250,00

€

1.250,00

8051

Giften Project Psalm 85

€

4.000,00

€

3.000,00

9130

Rente Spaarrekening

€

5,00

€

5,00

Totaal der Baten

€

35.755,00

€

33.755,00

4100

Huur

€

5.000,00

€

4.000,00

4318

Administratiekosten

€

400,00

€

400,00

4500

Kantoorbenodigdheden

€

4501

Drukwerk

€

250,00

€

200,00

4620

€

250,00

€

250,00

4532

Afschrijving inventaris
Webhosting - Website PR

€

300,00

€

250,00

4594

Algemene kosten

€

500,00

€

500,00

5000Vieringen

€

1.600,00

€

1.600,00

5010Cursussen & Kringen

€

500,00

€

750,00

5012New Life Training Centre

€

1.500,00

€

1.500,00

5020Projecten - Azerbaijan

€

2.160,00

€

2.160,00

5021Projecten - Zuidoost Azië
Projecten - Kerstpakket5022ten

€

-

€

700,00

€

-

€

2.000,00

5030Projecten - Diaconaal

€

€

1.250,00

€

1.250,00

2.000,00
-

LASTEN
Algemene kosten

Activiteiten & Projecten

-

5.000,00

5033Ondersteuning Ministries
5050Diversen Kernteam

€

500,00

€

500,00

5060Overige projecten

€

7.000,00

€

1.750,00

5070Project Handelingen 1:8

€

1.250,00

€

1.250,00

4030Traktement voorganger

€

9.000,00

€

9.600,00

5071Project Psalm 85

€

4.000,00

€

3.000,00

5080Projecten - Outreach

€

1.000,00

€

1.000,00

Som der Lasten

€

40.210,00

€

33.910,00

Resultaat

€

4.455,00-

€

155,00-

2019
Waar gaan we gezien onze missie en visie ons op richten in 2019? 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 (Voor oktober 2019)

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

7.

Investeren in kernteam

