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Voorwoord 

 

oor je ligt het jaarverslag van New Life West over 2012. 

We zijn er trots op dit aan je te mogen presenteren. We 

kijken terug op een jaar waarin er groei is geweest. Groei 

in aantallen en groei in mensen zelf. Met dit jaarverslag willen we 

daarover vertellen. Vertellen over hoe God ons heeft gezegend. 

En ook dat we geloven dat Hij ons nog veel meer wil zegenen. 

Meer dan wij kunnen dromen! 

We zijn ook trots op dit jaarverslag omdat het ons eerste echte 

jaarverslag is. Na een aantal jaren pionieren in Amsterdam West 

en Nieuw-West zijn we aan het groeien. We verlangen ernaar nog 

verder te groeien, nieuwe wegen in te slaan en nog veel meer te 

ontdekken van God’s plan voor ons. Daar hoort ook bij dat de 

organisatie meegroeit. Na een aantal jaren een min of meer 

‘slapend’ bestuur te hebben gehad, hebben we eind 2012 

besloten het bestuur steviger neer te gaan zetten om de plannen 

die we hebben ook uit te kunnen voeren. Dit jaarverslag is daar 

een eerste vrucht van. 

We wensen je veel leesplezier en hopen dat ons verhaal doet 

smaken naar meer! 

Hartelijke groet,  

 

Matt Helland      Matthijs Opheikens 

voorganger      namens het bestuur 

 

V



 

 

 

 

Matt spreekt tijdens onze Kerstbrunch 2012 
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1. Missie, Identiteit & Waarden 

 

De missie van New Life West is om God’s 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 God’s 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 uit uiting in onze waarden. 
New Life West is een kerk die het belangrijk vindt om: 
  

� God te eren en Jezus te volgen in ons dagelijks leven. God 
is liefde en bij Hem is er hoop! Dat willen we uitleven. 

 
� Elkaar te dienen en te steunen, niet alleen op zondag maar 

ook door de week. 
 

� Samen te eten, dit brengt verbondenheid. 
 

� Kinderen en jongeren te verwelkomen. Zij zijn net zo 
belangrijk als volwassenen. 

 
� Uit te dragen dat het goede nieuws voor iedereen is, 

ongeacht iemands taal, cultuur of achtergrond. 
 

� Gods aanwezigheid en kracht te ervaren, niet alleen in de 
kerk maar juist ook in het dagelijks leven. 

 

“De afgelopen zes maanden is er veel angst, pijn en 

onzekerheid uit mijn leven verdwenen. De eerste keer dat ik 

de kerk bezocht, voelde het alsof iedereen een beetje voor me 

wilde zorgen. De laatste zes maanden heb ik meer emotionele 

genezing ervaren dan in vijf jaar waarin ik therapie heb 

gekregen. Ik ben zo dankbaar dat ik de Hellands ontmoet heb. 

God wist precies wat ik nodig had; mensen die echt om me 

geven en waar ik me veilig kan voelen. Bij de gemeente krijg 

ik de ruimte om te groeien en ontwikkelen. Niemand kijkt op 

me neer of veroordeelt me… Dat is heel speciaal” 
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2. Verslag van onze activiteiten 

Hieronder willen we een paar korte verhalen vertellen waarin 

onze waarden in de praktijk tot uiting komen in de activiteiten die 

we organiseren. En dit vanuit het perspectief dat we een paar jaar 

geleden nog met een kleine groep bij Matt en Femke in de 

huiskamer zaten. 

 

Zondagsvieringen 
Geschreven door Matt 

 

In 2012 hebben we bijzondere hoogtepunten meegemaakt, zoals 

de doopdienst waarin 7 mensen werden gedoopt (Judah, Wilian, 

Johan, Mara, Annabelle, Jolanda en Erika).  

We hebben ook veel groei meegemaakt in aantallen, vooral bij de 

kinderen. De tienergroep is het meest gegroeid. Er waren soms 

zelfs 8 tot 12 tieners aanwezig. De groei onder de kinderen heeft 

ook veel te maken met de komst van een familie uit Suriname die 

elke zondag een stuk of 5 kinderen (of meer) met zich mee 

brengt.  

Er zijn verschillende sprekers  op bezoek geweest, waaronder: 

Harold Presley, Jolande Bijl, Anton Doornebal, Rogier Huusen, 

Martijn Rutgers, Henk Eilander, Mauricio Salazar en de kerk uit 

Brussel, Hans Abma en Tony Santos. De meesten van hen hebben 

gesproken in de zomervakantieperiode, toen Matt en Femke in de 

VS waren. Ook bij de vieringen voor de volwassenen hebben we 
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een groei van bezoekers gezien. Tegen het einde van het jaar 

was er wekelijks een groep van 20 tot 25 volwassenen met net zo 

veel kinderen erbij. Het jaar werd afgesloten met de kerstviering, 

waar bijna 60 mensen aanwezig waren. Dat was voor ons een 

record.  

2012 was ook het eerste jaar dat er wekelijks zondag vieringen 

waren in Veerkracht. 

In bijlage 1 staan de onderwerpen en enkele activiteiten vermeld 

die tijdens de zondagsvieringen behandeld of gedaan zijn.  Zo 

behandelden we tijdens de zomervakantie het boek Filipenzen en 

in het najaar de Bergrede.  

 

 

Wij leren onze kinderen te dienen zoals Jezus 

 
Kinderwerk New Life West  
Geschreven door Femke 

 

In 2012 draaiden we met New Life West drie groepen kinderkerk: 

de kinderen die nog niet op de basisschool zitten, de kinderen tot 

acht jaar en de kinderen boven de acht jaar.  

In de jongste groep is het ook belangrijk dat de les aansluit op 

het niveau van de kinderen. Vooral de kinderen van drie jaar 

kunnen nu al wel (leren) luisteren, kennen liedjes en kunnen al 

simpele knutselwerkjes maken. We werkten een aantal weken 

over ‘dieren in de bijbel’ en behandelden een aantal bekende 

verhalen zoals Noach en Jona. In totaal werd iedere leeftijdsgroep 

door 4 mensen geleid, dus 12 mensen hebben zich ingezet voor 

het kinderwerk bij New Life West.  
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In de midden groep werd gewerkt met verhalen en gelijkenissen 

van Jezus. De kinderen genoten van knutselen, zingen en voor 

elkaar bidden. Ze kunnen ook steeds meer lezen en schrijven en 

dat geeft een nieuwe dimensie aan het lesgeven.  

Tegen de zomervakantie bleven er bij de oudste groep maar twee 

tieners over en was de vraag of deze groep kon blijven 

voortbestaan. Na de zomervakantie vond er echter een grote 

groei in deze leeftijdsgroep plaats, waardoor er aan het einde van 

het jaar soms 12 kinderen in deze klas zaten. Dit is mooi, maar 

we merkten dat in het team de zeilen bijgezet moesten worden. 

Daarom zijn we de groepen meer in tweetallen gaan leiden. We 

behandelden  de ‘geestelijke wapenuitrusting’ en ‘Ik wil wel 

geloven maar…’ van Stichting Timoteüs als serie en vaak werden 

losse thema’s behandeld.  

 

 

 

Kinderclub New Life West  

geschreven door Femke 

In 2012 is een grote groep van onze groep 8 kinderen gestopt 

met komen. Het was een leuke groep, maar ze waren soms ook 

druk en veeleisend.  Een tijdje waren we benieuwd hoe de groep 

zou veranderen gedurende het jaar. Bijzonder genoeg hebben we 

weer een nieuw groepje jongere kinderen binnen zien stromen. 

Ook zijn er weer meer kinderen van de Immanuelschool mee 

gaan doen. Annabelle kende deze groep van de knutselclub die ze 

leidde in de Buurtslager. Ook brachten onze eigen kinderen 

vriendjes mee en nam Alieke kinderen mee. Al met al ontstond 

een hele lieve en gezellige groep waar we met een trouw team 

van vier (Annabelle, Alieke, Matt en Femke) met heel veel plezier 

iedere week tijd mee doorbrachten.  

Wat deden we? Eerst drinken en eten we wat. Dan gaat iedereen 

op zijn plek zitten. Na gebed en regels gaan we zingen, we doen 
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energieke spelletjes en dan duiken we in een thema. Het thema is 

vaak een thema dat kinderen in alle culturen en geloven 

aanspreekt: eerlijkheid, respect, trouw, vriendelijkheid, je mag 

groot dromen, je bent bijzonder, doorzetten, dienen, niet pesten 

etc. Met allerlei creatieve vormen zoals sketches, verhalen, 

voorbeelden van mensen in de geschiedenis of heden, hebben we 

deze onderwerpen uitgediept.   

 

 

Alphacursus en huiskring  
geschreven door Annabelle 

 

In het voorjaar van 2012 hebben we bij Jonny thuis de 

Alphacursus gedaan. De samenstelling van de groep was heel 

divers en verschillend met 7 deelnemers. Matt heeft zich 

hoofdzakelijk gericht op het onderwijs. Annabelle heeft al het 

regelgebeuren eromheen opgepakt.  In de samenkomsten was 

veel ruimte voor het delen van persoonlijke ervaringen en 

ontwikkelingen en groei. We zijn ook een weekend met de groep 

weggeweest, waarin we het over de Heilige Geest hebben gehad.  

Ter afsluiting van de cursus had Mara een Alphaspel ontwikkeld 

wat erg goed bevallen was en zeker voor herhaling vatbaar is. 

Kortom, het was een hechte groep.  

Na afloop van de Alphacursus is de groep samen blijven komen in 

de vorm van een huiskring. Annabelle heeft hierin de organisatie 

opgepakt; het onderwijs werd elke week door iemand anders 

ingevuld, o.a. met de bedoeling niet van Matt afhankelijk te zijn, 

en anderen de kans te geven te groeien in het geven van 

onderwijs en het leidden van een huiskring. Inmiddels is deze 

groep naar Joyce huis verhuisd, en heeft Femke daar samen met 

Joyce de leiding en het onderwijs opgepakt.  

“eerst wilde ik gewoon informatie krijgen. Maar tijdens de 

cursus is mijn hart aangeraakt en is er iets in mij veranderd. 

Ik wist altijd wel dat er iets was, maar ik wist niet wat of wie 

dat was. Nu ben ik vastbesloten om echt uit te vinden wie 

God is. Ik ben er nog niet, maar ik heb het gevoel dat het niet 

meer de vraag is of ik God leer kennen maar wanneer dat 

gebeurt. Hij zou echt een mooie toevoeging voor mijn leven 

kunnen zijn. Matt en Femke, als cursusleiders, geven me het 

gevoel dat ik veilig ben in de groep en ik ervaar genoeg 

ruimte voor mijn eigen geestelijke zoektocht.” 
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In het najaar van 2012 hebben Matt en Annabelle opnieuw een 

Alphacursus georganiseerd. Ditmaal met twee deelneemsters. 

Voor één van de deelneemsters sloot de cursus niet aan op haar 

verwachtingen, en zij heeft dan ook besloten om met de cursus te 

stoppen. Na overleg, hebben we toen besloten om niet door te 

gaan met de cursus, en in het voorjaar van 2013 opnieuw / 

alsnog een cursus te starten. 

 

Celebrate Recovery 
geschreven door Griët 

 

In september 2011 zijn we gestart met Celebrate Recovery, een 

programma voor iedereen die wil herstellen van pijn, verslaving 

en verkeerde patronen. Elke dinsdagavond kwamen we bij elkaar 

in Veerkracht. We hadden elke week meestal zo’n 3 tot 6 

vrouwen en 2 mannen die CR bezoeken.  

CR is een open programma, dus op elk moment kunnen nieuwe 

deelnemers instappen of een avond meemaken. De ene week is 

er onderwijs over 1 van de 12 stappen; de andere week vertelt 

iemand een persoonlijk verhaal. CR is een plek om te oefenen 

met open worden, toegeven dat je hulp nodig hebt van God en 

andere mensen, onderwijs geven of het groepsgesprek leiden. Er 

is groei te zien in openheid, erkenning, steun, onderlinge 

verbondenheid en acceptatie.  

We hadden van te voren niet verwacht dat we met zo'n kleine 

gemeente zouden kunnen beginnen met het hele jaarprogramma 

van CR. Maar alles is mogelijk (met Gods hulp). “CR is kerk-zijn 

zoals het bedoeld is”, is een citaat van een van de deelnemers. 

CR leeft binnen New Life West. Drie vrouwen hebben elke 

dinsdagavond voor de deelnemers gebeden. Negen verschillende 

mensen hebben onderwijs gegeven.  
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Het is gelukt om elke 2 weken iemand te regelen die een 

persoonlijk verhaal wil vertellen, ongelooflijk! CR is goed voor 

mensen die God al heel lang kennen en mensen die net naar Hem 

op zoek zijn. Dat is erg bemoedigend om te zien en mee te 

maken. 

 

 
 

 

Spaanse Groep 

geschreven door Matt 

 

Een van onze doelstellingen is groepen uit verschillende culturen 

en talen te zien ontstaan. Matt Helland (die geboren in Chili is) is 

nu al een tijdje bezig met een Bijbelstudiegroep met een gezin uit 

Colombia en Spanje. De helft van het gezin is terug naar Spanje, 

maar Matt houdt nog steeds wekelijks of om de week een 

Spaanstalige Bijbelstudie met ze.  
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Azerbeidzjan 
geschreven door Femke 

New Life West ondersteunt 

een voorgangers echtpaar 

in Siazan, Azerbeidzjan. 

Het gebied waarin ze 

werken is islamitisch. 

Iedere zondag komen 

gelovigen samen in huis 

en door de weeks bezoekt 

de voorganger de 

gezinnen. Er zijn nu drie 

leiders die de voorganger 

en zijn vrouw helpen. In 

2012 zijn er drie mensen 

gedoopt. Er zijn nu 12 

leden en 28 bezoekers van de gemeente. Er is dit voorjaar ook 

begonnen met een cursus waarin de gelovigen les krijgen. 

Vanwege privacy van de familie is gekozen de informatie in dit 

jaarverslag summier te houden en geen foto’s te plaatsen of 

namen te gebruiken. 
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3. Team & Organisatie 
 

Rol Matt & Femke, kernteam en bestuur. 
 

In 2012 is nagedacht hoe Matt en Femke, kernteam & bestuur 

samen moeten functioneren. Op dit moment is er nog geen vaste 

structuur. In 2013 zal een beleidsplan opgesteld worden waarin 

dit verder uitgewerkt wordt. Hieronder volgt een korte 

beschrijving van de organisatie tot en met 2012. 

 

Matt en Femke zijn de oprichters van New Life West en zijn in 

2012 ook nog steeds het voorgangersechtpaar. Bij de start van 

New Life West hebben zij hun huis opengesteld voor 

huiskamerdiensten. Deze zijn in de loop van de jaren uitgegroeid 

naar kerkdiensten in basisschool Veerkracht, de kidzclub op 

woensdag en de verschillende bijeenkomsten door de week.  

 

In de beginjaren was er een kernteam rondom Matt & Femke dat 

de plannen maakte en uitvoerde. In 2012 bestond dit kernteam 

niet meer op die manier. Specifieke onderwerpen zoals Alpha en 

CR waren wel een verantwoordelijkheid van anderen dan Matt en 

Femke, zodat niet alles op hun schouder rust.  

 

De rol van het bestuur is om samen met de voorgangers de visie 

te vertalen in haalbare doelen en toe te zien op de praktische 

invulling ervan. Daarnaast bewaakt het bestuur de financiën en 

het invullen van verplichtingen die voortkomen uit de ANBI-

status1 van Stichting New Life Netwerk. De afgelopen jaren heeft 

de rol van het bestuur zich beperkt tot het tweede deel. Ook in 

2012 was dit nog het geval en was Matthijs Opheikens de enige 

bestuurder. Eind 2012 is besloten het bestuur steviger neer te 

zetten om ook het eerste deel inhoud te kunnen geven. Om deze 

reden zullen in 2013 René de Cock en Martin van Beusekom tot 

het bestuur toetreden. 

 

                                                             
1
 Algemeen Nut Beogende Instelling; St. New Life Netwerk is geregistreerd als ANBI bij de 

bij de belastingdienst. Dit geeft enkele belastingvoordelen. Giften aan St. New Life 

Netwerk zijn bijv. aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. 
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International Pentecostal Holiness Church 

 

Matt en Femke Helland zijn uitgezonden vanuit de 

zendingsafdeling van het kerkgenootschap IPHC, de International 

Pentecostal Holiness Church. De IPHC is een Pinksterdenominatie 

die ontstaan is in het zuiden van de Verenigde Staten en die 

inmiddels is uitgegroeid tot een kerkgenootschap met vele kerken 

en leden (drie miljoen) wereldwijd.  

 

 
Helland familie tijdens opdragen van Benjamin 

 

Matt en Femke zijn in dienst van World Missions Ministries, de 

zendingsorganisatie van IPHC, die zendelingen over de hele 

wereld uitstuurt. Ze werken onder de aansturing van Harold 

Presley, die verantwoordelijk is voor de Noordwest-Europese 

landen. Harold bezoekt de Hellands ongeveer 4 keer per jaar.  

 

Matt en Femke zijn de vertegenwoordigers van IPHC in Nederland 

en houden actief contact met IPHC leiders in omliggende landen. 

Ook de leden van New Life West zijn hier in 2012 steeds meer bij 

betrokken. New Life West weet daardoor dat ze als gemeente 

deel is van een grotere ‘familie’. Ook zijn sprekers uit de 

omliggende landen uitgenodigd.  

In 2012 hebben zendelingen uit België en Engeland gesproken in 

Amsterdam en hebben leden van New Life West 

gebedsbijeenkomsten en vieringen bijgewoond in die landen.  
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Stichting New Life Netwerk - IPHC 

De officiële naam van de stichting waar New Life West onder valt 

is Stichting New Life Netwerk – IPHC. New Life West is de eerste 

gemeente / gemeenschap van het New Life Netwerk in Nederland. 

Doel van New Life Netwerk is om meerdere gemeentes en 

initiatieven op te gaan zetten. Meer hierover in hoofdstuk 5. 
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4. Financieel Jaarverslag 
 

Stichting New Life Netwerk is een organisatie zonder 

winstoogmerk. Het kapitaal dat we bezitten bestaat uit mensen. 

Ons kapitaal is dus gegroeid het afgelopen jaar!  

Voor het realiseren van onze missie hebben we uiteraard ook 

financiële middelen nodig. In dit hoofdstuk wordt een korte 

toelichting gegeven op waar ons geld vandaan komt en waar we 

het weer aan uitgeven. In bijlage 2 is als bijlage de jaarrekening 

te vinden. Daarin staan de exacte bedragen en details. 

In 2012 bedroegen onze totale baten (inkomsten) € 15.463,21. 

De lasten (uitgaven) bedroegen € 13.186,89. Het saldo van  

€ 2.276,32 is toegevoegd aan onze reserve. 

Uitgaven 

De uitgaven zijn onderverdeeld in een aantal categorieën. Drie 

springen eruit: Hellands Support (42%), Huur & Administratie 

(22%) en Azerbeidzjan (20%).  

 
De grootste uitgave in 2012 is de bijdrage geweest die is 

overgemaakt aan IPHC voor het levensonderhoud van de familie 

Helland. Zij worden nog steeds betaald vanuit de VS, maar zijn 

daarbij zelf verantwoordelijk voor het werven van fondsen. Een 

deel daarvan komt dus uit Nederland, deels uit het 

vriendennetwerk van Matt & Femke, maar ook deels uit de 

tienden die gegeven worden bij New Life West (zie ook onder 

inkomsten).  
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De huur van ruimtes in basisschool Veerkracht is een ander 

substantieel onderdeel van de uitgaven. Vanaf eind 2011 zijn we 

maandelijks huur gaan betalen omdat we ook steeds meer 

gebruik van Veerkracht maken. Wekelijks op zondag worden de 

aula en enkele lokalen voor het kinderwerk gebruikt. Op 

dinsdagavond worden cursussen of andere bijeenkomsten 

georganiseerd. Voor het gebruik van wijkcentrum Multibox voor 

de Kinderclub op woensdagmiddag, hoeft sinds 1 januari 2012 

geen huur meer betaald te worden. Voor New Life was dit een 

mooie meevaller, zeker gezien het feit dat de huurkosten voor 

Veerkracht fors omhoog zijn gegaan.  

De post Azerbeidzjan is voor de ondersteuning van het 

voorgangersgezin en de financiële adoptie van 2 kinderen in hun 

gemeente. 

Andere uitgaven zijn enkele giften aan goede doelen en verder 

kosten voor uitgaven van het team, materialen voor vieringen, 

administratieve lasten en andere. 

 

Inkomsten 

De inkomsten van New Life Netwerk bestaan volledig uit giften. 

Het grootste deel is afkomstig uit de eigen gemeente, de 

zogenaamde tienden. Daarnaast is een aanzienlijke bron van 

inkomsten het vriendennetwerk van Matt en Femke, die specifiek 

geven voor de ondersteuning van hun gezin. Het laatste deel van 

de inkomsten bestaat uit enkele giften van buiten de eigen 

gemeente, collectes en bijdragen voor cursussen of andere 

bijeenkomsten.  
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5. Dromen over de toekomst 
 

Naast het planten van de eerste gemeente,  New Life West,  is de 

droom om een netwerk te zien ontstaan van verschillende 

gemeenten. Dit hoeven geen gemeenten te zijn zoals New Life 

West eruit ziet; het kunnen organische groepen bij mensen thuis 

zijn (in verschillende talen). Uiteindelijk hopen we dat er een New 

Life in ieder stadsdeel van Amsterdam en in andere steden zal 

zijn. Ook willen we vanuit Nederland gemeentestichters of 

zendelingen naar andere landen uitzenden. Naarmate dit netwerk 

groeit zullen Matt en Femke steeds meer de aansturing van het 

gehele netwerk doen, en leiders/voorgangers van de 

verschillende gemeenten/huisgroepen trainen en coachen. Eén 

van de doelen van New Life Netwerk is daarmee New Life West 

komende jaren minder afhankelijk te maken van Matt en Femke 

zodat zij ook hun handen vrij krijgen om nieuwe initiatieven op te 

zetten.  

 

New Life Ministries 

Vanuit New Life West 

willen we aan het 

lichaam van Jezus in 

Nederland uitdelen 

wat we zelf 

ontvangen hebben. 

Een aantal gebieden 

waarin Matt en 

Femke, samen met 

andere New Life West 

leden, andere gemeenten 

willen helpen met toerusting, zijn: 

• Gebed  

• De gaven van de Heilige Geest 

• Kinderwerk 

• Gemeentestichting 

 

Dit kan zijn door gast spreken  en het geven van  training- en 

toerustingdagen. Deze activiteiten willen we vanaf 2013 

onderbrengen onder de noemer New Life Ministries, als onderdeel 

van New Life Netwerk. 

Een avond van gebed en profetie in Zeewolde 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Thema’s in 2012 
 
Behandelde onderwerpen en enkele bijzondere activiteiten 
op zondag.  

 
Losse onderwerpen Series 
Maak recht wat krom is Jesaja 48 Filippenzen: Een leven dat zin heeft  

Mozes op de berg Ex. 33 (N. Gumbel) 
Kracht van geloof  Lucas 8:40-56 1:3-11 Een nieuw hart 

Christen zijn op je werk (in je 
dagelijkse leven) 

1:12-30 een nieuw doel 

Hans Abma getuigenis 2:1-11 een nieuwe houding 
Vriend van God 2:12-18 nieuwe verantwoordelijkheden 
Rust in God 2:19-30 Nieuwe vriendschappen 
Palmpasen (Mat 21:1-17) 3:1-9 Nieuw zelfvertrouwen 
Maria zalft de  voeten van Jezus  
(jn 12:1-18) 

3:10-21 Nieuwe ambities 

Evangelisatie in kracht van HG 4:1-9 Nieuwe bronnen 
Avondmaal (mt 26:) 4:10-23 Nieuwe Vrijgevigheid 

    
Activiteiten Matteus: Bergrede  
Bidstond bij iemand thuis 4:17 t/m 7 
Pasen Matt 4:17-25 God's koninkrijk  
Avonden van gebed en profetie in 
Zeewolde, Nieuwegein, e.a. 

5:3-6 Leven onder het zegen van God 

Familiedienst 5:17-17 Invloed hebben op de maatschappij 

Pinksteren: IPHC gemeente uit 
Brussel op bezoek 

5:17-20 Betekenis van OT 

Dag van gebed en vasten voor 
IPHC NW-Europa in Amsterdam 

5:21-26 Boosheid 

Doopdienst 5:27-31 Seks 
Alpha Weekend in Westbroek 5:31-32; 19:3-12 Echtscheiding 

  5:33-37 Integriteit, leven zonder 
manipulatie 

  5:38-48 Omgaan met vijanden  

  6:1-4 Geven en vrijgevigheid 

  6:5-15 Bidden 

  6:12-18 Vasten 

  6:19-24 Omgaan met geld 

  6:25-34 Akuna matata (stop met zorgen) 

  7:1-6 Omgaan met kritiek 
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Bijlage 2: Financiële overzichten 
 
Balans 
 
ACTIVA 1-1-2012 31-12-2012

Materiele vaste activa 120 Inventaris -           -             

Liquide middelen 1000 Kas 654,15      1.768,90     

1120 ING Betaalrekening 2.685,98   2.696,14     

1121 ING Spaarrekening 1.282,93   1.296,35     

Vorderingen 1600 Nog te ontvangen bedragen 13,42        25,96          

Diverse Leningen 279,50      2.942,00     

4.915,98   8.729,35     

PASSIVA 1-1-2012 31-12-2012

Eigen Vermogen 900 Algemene reserve 2.440,08   4.716,40     

930 Bestemmingsreserve -           -             

Kortlopende schulden 1610 Nog te betalen bedragen 2.475,90   4.012,95     

4.915,98   8.729,35      
 
Toelichting op de balans 

ACTIVA  

Inventaris: we hebben geen materialen in bezit die een waarde op de balans 

hebben 

Liquide middelen: dit zijn de saldi op de bankrekeningen en in de kas. 

Vorderingen: Dit is nog te ontvangen rente op de spaarrekening die een paar 

dagen na het einde van het jaar wordt overgemaakt.  

Daarnaast zijn met enkele gemeenteleden geldleningen afgesloten. 

 

PASSIVA  

Algemene reserve: dit is een bedrag dat New Life als reserve heeft opgebouwd in 

de afgelopen jaren  

Nog te betalen bedragen: dit zijn giften voor o.a. Azerbeidzjan en IPHC die nog 

overgemaakt moeten worden (is na 1 januari gebeurd) 
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Staat van Baten en Lasten 
 
BATEN

Giften en subsidies 8000 Tienden 10.105,00€  

8005 Overige giften 244,00€       

8010 Bestemde giften 1.055,25€    

8011 Bijdragen cursussen 188,00€       

8012 Bijdragen conferenties / weekends -€            

8050 Giften tbv Hellands 3.845,00€    

9130 Rentebaten Spaarrekening 25,96€        

Totaal der Baten 15.463,21€   

LASTEN

Algemene kosten 4100 Huur 2.700,00€    

4318 Administratiekosten 193,71€       

4500 Kantoorbenodigdheden -€            

4502 Onderhoud Inventaris -€            

Activiteiten & Projecten 5000 Vieringen € 822,47

5010 Cursussen & Kringen € 393,87

5015 Conferenties en Weekends € 0,00

5020 Projecten - Azerbaijan € 2.637,95

5030 Projecten - Diaconaal € 509,34

5040 Projecten - Kidsclub € 232,30

5050 Diversen Kernteam € 119,25

5070 Support Helland Family € 5.578,00

Som der Lasten 13.186,89€   

Resultaat 2012 2.276,32€   
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Toelichting op de Baten en Lasten 
 

BATEN  

Tienden: Dit zijn de giften van New Lifers voor alles wat we als New Life doen. 

Overige Giften: Dit zijn giften voor New Life van mensen buiten New Life 

(familie/vrienden). 

Bestemde Giften: Dit zijn giften met een specifiek doel. Bijv. een kerstactie, extra 

actie voor Azerbeidzjan, voedselbank, etc. 

Giften Hellands: Dit zijn giften uit de vriendenkring van Matt en Femke voor hun 

persoonlijke ondersteuning. 

 

LASTEN  

Huur: Huur Veerkracht. 

Administratiekosten: Dit zijn verschillende zaken: kosten voor hosting website, 

kamer van koophandel, ING, etc. 

Kantoorbenodigdheden: Kosten voor printer-inkt, papier, postzegels, etc. 

Onderhoud Inventaris: onderhoud beamer, etc. 

Vieringen: grootste aandeel is flyers en sprekersgeld. Daarnaast boeken voor 

onderwijs volwassen en kids, declaratie eten. In 2012 zijn kosten flyers fors 

omlaag gegaan. 

Cursussen en Kringen: kosten van materiaal voor Alpha, MC, CR, etc. 

Conferenties en weekends: mannen-/vrouwenweekend, toerustingsweekend, etc. 

Azerbaijan: maandelijkse ondersteuning +  evt. extra giften voor bijv. badkamer en 

auto 

Kidsclub: kosten huur Multibox en knutselspullen en snacks. Vanaf 2012 geen 

huur meer voor Multibox ivm regeling stadsdeel. 

Diversen Kernteam: o.a. kosten voor coaching Matt. 

Support Hellands: dit zijn de giften voor de hellands die overgemaakt worden aan 

IPHC (deels uit vriendenkring M&F, deels uit tienden van New Life) 
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Begroting 2013 
 
BATEN

Giften en subsidies 8000 Tienden 11.000,00€       

8005 Overige giften 500,00€            

8010 Bestemde giften 1.500,00€         

8011 Bijdragen cursussen 150,00€            

8012 Bijdragen conferenties / weekends -€                 

8050 Giften tbv Hellands 4.000,00€         

9130 Rente Spaarrekening 50,00€             

Totaal der Baten 17.200,00€       

LASTEN

Algemene kosten 4100 Huur  €        3.000,00 

4318 Administratiekosten  €           200,00 

4500 Kantoorbenodigdheden  €           100,00 

4790 Diverse algemene kosten 250,00€            

Activiteiten & Projecten 5000 Vieringen 1.600,00€         

5010 Cursussen & Kringen 600,00€            

5015 Conferenties en Weekends -€                 

5020 Projecten - Azerbaijan 2.160,00€         

5030 Projecten - Diaconaal 500,00€            

5040 Projecten - Kidsclub 500,00€            

5050 Diversen Kernteam 250,00€            

5060 Overige projecten -€                 

5070 Support Helland Family 8.000,00€         

Som der Lasten 17.160,00€       

Resultaat 40,00€             
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Toelichting op de begroting 
 

Baten 

Om de begrote lasten van  2013 te kunnen dragen moet er aan giften / tienden zo'n € 

11.000 gegeven worden. Dit is een reeel bedrag gezien de ontwikkeling van het geven van 

tienden de afgelopen 2 jaar. 

Bestemde giften zijn giften die voor specifieke uitgaven zijn, zoals kerstactie, 

voedselbankactie, etc. Hiervoor moet dan speciaal geworven worden 

De giften voor de Hellands zijn op het niveau van de afgelopen 2 jaar gehouden. 

 

Lasten 

Huur Veerkracht is in 2013 250 euro per maand. 

Administratiekosten en Kantoorbenodigdheden zal waarschijnlijk hetzelfde blijven 

Algemene kosten: bijv. coaching Matt. 

Vieringen: kosten flyers, studiemateriaal, zaalaankleding, etc. 

Bedrag voor kosten CR/MC/Alpha zal ongeveer constant blijven. Extra kosten kunnen 

eventueel door deelnemers betaald worden 

Kidsclub: Kosten zijn vanaf 2012 veel minder geworden doordat stadsdeel geen huur meer 

rekent. 

Overige projecten: dit zijn kosten die gemaakt worden voor extra projecten die we 

eventueel willen doen, hiervoor moet dan speciaal geworven worden (zie bestemde 

giften), dit kunnen we niet betalen uit de algemene giften 

Support Hellands: bedrag zal ongeveer gelijk blijven, maar kan hoger worden als hiervoor 

speciaal gewerft wordt. In de tienden is hier nu geen rekening mee gehouden 

Resultaat: Onderaan de streep is het de bedoeling ongeveer op nul uit te komen. We 

sparen dus niet. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


