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Voorwoord 

 

et tweede jaarverslag van New Life West is een feit. Ook 

dit jaar is het weer mooi om verslag te doen van wat 

God heeft gedaan. Het jaar van 2012 was een jaar van 

groei. Die groei is niet gestopt in 2013. Naast een groei in 

hoeveelheid is er ook zeer zeker groei in geestelijk opzicht.  

In dit verslag over 2013 lees je over het Boven, Binnen en Buiten 

van onze gemeente. We hopen dat je het met interesse en 

dankbaarheid zult lezen. 

Hartelijke groet,  

 

Matt Helland      René de Cock 

voorganger      namens het bestuur 

 

  

H



 

 

 

De dienst die aan de doopdienst van 6 juni vooraf ging 
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1. 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 uit uiting in onze waarden. 
New Life West is een kerk die het belangrijk vindt om: 
  

� We houden van God en we houden van elkaar  
(Markus 12:29-31). 

 
� We volgen Jezus gezamenlijk en bemoedigen elkaar in het 

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

 
� We accepteren en dienen ieder persoon (kinderen, tieners 

en volwassenen) zoals ze zijn, ongeacht hun achtergrond 
en geloofsovertuigingen (Lukas 19:16-17)  

 
� We richten ons op voortdurende groei in de vrucht en de 

gaven van de Heilige Geest (Galaten 5:22-23, 1 Kor:12-14) 
 

� We zetten ons in voor de vrede, genezing, bloei en 
rechtvaardigheid in onze stad (Jeremia 29:7)  

 
� We kijken uit naar een groei van multiculturele en 

meertalige groepen om Gods liefde voor iedereen tastbaar 
te maken (Matteus 28:18-20) 
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2. Verslag van onze activiteiten 

Hieronder staan de activiteiten van 2013 beschreven. Ze zijn 

onderverdeeld in Boven, Binnen en Buiten. Boven is onze relatie 

met God. Natuurlijk hebben alle activiteiten met die relatie met 

God te maken. In dit verslag vind je de zondagdiensten, 

aanbidding en gebedsbijeenkomsten onder Boven. Bij Binnen 

staan de activiteiten van de kringen, Alpha en CR beschreven. We 

sluiten verslag van activiteiten af met Buiten. Bij Buiten gaat het 

om de contacten die we buiten New Life onderhouden, zoals 

bijvoorbeeld met onze zendelingen in Azerbeidzjan.  

 

 

BOVEN 

Zondagsvieringen 
Geschreven door Matt 
 

Bij de zondagsviering hebben we een constante groep van 

mensen zien komen. Qua aantallen zijn we gegroeid tot een 

groep van ongeveer 50 mensen in de wekelijkse dienst, dit is 

inclusief kinderen. Robert heeft zich ontwikkelt tot een 

gepassioneerd aanbiddingsleider, die ook andere mensen toerust 

en bemoedigt om zich te ontwikkelen op dit vlak. Hierover is 

meer te lezen onder de kop 'aanbidding'. Het onderwijsteam 

bestond dit jaar voornamelijk uit Matt, Femke, Rene en Riske.  
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Zij hebben het merendeel van het spreken op zich genomen. Ook 

zijn er regelmatig gastsprekers geweest om hun verhaal te delen.  

We beginnen elke dienst met “zaadjes voor anderen”. Dit is een 

collecte voor een goed doel, waarover verderop in dit verslag 

meer te lezen is. De kinderen van New Life West zijn voor ons erg 

belangrijk, daarom nemen we elke dienst de tijd om voor ieder 

kind persoonlijk te bidden voor ze naar hun klassen gaan: wij 

houden van onze kinderen! Nadat de kinderen vertrokken zijn, 

begint de aanbidding. We zijn dit jaar ook begonnen met een 

gebedsteam tijdens de aanbidding, zodat mensen op een rustige 

plek hun verhaal kunnen doen en gebed kunnen ontvangen.  

Rond half zes proberen we altijd het onderwijs afgerond te 

hebben, zodat we samen kunnen eten. Wie wil kan lekker eten 

meenemen naar de kerk, en meestal hebben we een volle tafel en 

is er voor iedereen genoeg om als een familie met elkaar te eten.  

We zijn er trots op dat wij een multiculturele gemeente zijn 

waarbij alle leeftijden vertegenwoordigt zijn. Zo waren er tijdens 

de kerstdienst mensen uit Marokko, Afghanistan, Turkije, 

Rwanda, Suriname, Indonesië, Aruba, China en uiteraard 

Nederland. 

We vinden het belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze 

thuis zijn bij New Life West, en we geloven dat het in 2013 is 

gelukt om mensen dit gevoel te geven. Een gevoel dat duidelijk 

maakt dat Gods liefde tastbaar gemaakt kan worden. 

 

Doopdienst 

Geschreven door René  

 

Op 6 juni zat de zaal in 

Veerkracht vol. Dat kwam 

omdat één van de dopelingen 

een hele grote vriendengroep 

had meegenomen. Het was 

een feestelijke dienst waarin 

Matt uitleg gaf waarom we 

mensen dopen. De dopelingen 

mochten hun getuigenis geven tijdens de dienst. Na de dienst zijn 

we naar de Sloterplas gegaan om  de dopelingen daar in de 

buitenlucht te dopen. Hun getuigenis werd door velen gezien. 

Uiteraar hebben we na het dopen heerlijk met elkaar genoten van 

al het lekkers dat was meegenomen. Het was een groot feest.  
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Worship 

Geschreven door Robert 

 

Sinds juni 2013 heb ik de leiding van de aanbidding van Matt 

overgenomen. Mijn visie voor de aanbidding is dat mensen door 

middel van muziek en zang Hem aanbidden, Gods aanwezigheid 

ervaren en een ontmoeting met Hem hebben. Sinds eind 2013 

wordt er tijdens de aanbidding ook gebeden voor mensen die 

gebed willen hebben en we merken dat mensen dat erg fijn 

vinden. Op deze manier willen we de Heilige Geest de ruimte 

geven om te werken in de harten van de gemeenteleden. Hetzij 

door een woord van profetie, door genezing of een 

zegenend gebed. Ook zijn we in materieel opzicht gegroeid door 

de aanschaf van een geluidsysteem. Er zijn recent meer 

gemeenteleden betrokken bij het leiden, zang en het spelen van 

instrumenten bij de aanbidding. Dit met het doel om als groep te 

groeien in aanbidding en de muzikale talenten te gebruiken en te 

ontwikkelen om daarmee God te dienen. In het begin had ik het 

gevoel dat ik meer een samenzang leidde. Nu merk ik dat we echt 

aan het groeien zijn in het aanbidden. Zo af en toe krijgen we ook 

versterking van muzikanten uit andere gemeenten. Dit schept ook 

weer een band met andere gemeenten en omdat we allemaal 

familie zijn is het een zegen als gemeenten elkaar ook in dit 

opzicht ondersteunen en van elkaar te leren. 

 

Verder bestaat het verlangen om binnen NLW God meer de 

ruimte te geven tijdens de aanbidding door ons niet aan een strak 

speelschema te houden, maar de aanbidding juist `vrij` te 

houden door bijvoorbeeld tijd te nemen voor gebed, woorden 
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uitspreken die we van God ontvangen, simpelweg even stil zijn of 

langer doorgaan op een lied en zo dieper in aanbidding te gaan.  

 
Kinderwerk New Life West  
Geschreven door Femke 
 

2013 was een prachtig jaar voor de kinderkerk bij New Life West. 

Er is een vrij stabiele groep kinderen in alle drie de 

leeftijdsgroepen; 3-5 jarigen, 6-8 jarigen en de 9 plussers.  

De 3-5 jarigen hebben dit jaar voor het eerst echt les gekregen 

en daar genieten ze heel erg 

van; knutselen, zingen, 

verhalen en spelletjes doen. 

Een hoogtepunt voor de 

kinderen van de 6-8 jarigen 

was dat ze een ‘lootje’ 

mochten trekken waarop een 

naam van een volwassene 

stond. Daar mochten ze een 

bemoedigende boodschap van God aan geven, geschreven op een 

kaart. Veel van de volwassenen vertelden dat het echt een rake 

bemoediging was, waar ze erg van onder de indruk waren. Ook 

hebben veel kinderen meegedaan aan een toneelstuk voor de 

bruiloft van Alieke en Levi, dat we in de kerst dienst opnieuw 

hebben opgevoerd.  

De tieners hebben dit jaar gewerkt met een map van Youth for 

Christ waarin prachtige thema’s aan bod kwamen en de kinderen 

veel gekke spelletjes mochten doen. Ook zijn er een aantal 

tienermeiden die erg van zingen genieten en zelfs al een enkele 

keer een lied in de dienst heeft gezongen. We werken in de ideale 

situatie met teams van 4 volwassenen per leeftijdsgroep, zodat je 

als juf of meester eens per maand aan de beurt bent. Er zijn 

tijden geweest waarin er maar 3 teamleden waren, zodat 

sommige meesters/juffen de twee groepen samen doet, dus 3 tot 

8 jarigen in een groep. Dit is zwaar omdat de niveauverschillen 

groot zijn. Voor de tieners is er wel een stabiel team met 5 

mensen, waardoor sommigen het in tweetallen kunnen doen. 

Bidstonden 

Geschreven door Riske 

 

Op de dinsdagavond is het bidden bij Femke thuis. Afgelopen jaar 

hebben Riske en Femke gebeden voor alle situaties die we zagen 

in onze gemeente. Af en toe hadden we meer bidders zoals 
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Johan, Griet en Annabelle. In de bidstonden merken we dat 

bidden echt het voorbereidend werk is voor alle activiteiten van 

New Life West. We hebben ook vaak gebeden dat de huiskringen 

goed gaan, dat mensen tot genezing/herstel kwamen.We wilden 

vooral dat er eenheid en liefde binnen New Life West blijft.De 

avonden vliegen voorbij, als je zo tijd neemt om met God te 

spreken. Ik vind het een aanrader! 

 

BINNEN 

Solid Kidz kinderclub 

Geschreven door Femke 

Na al weer heel wat jaar gebruik te hebben gemaakt van de 

Multibox, zijn we najaar 2013 verhuisd naar de prachtige, nieuwe 

‘Honingraat’. Omdat de Honingraat boven de bibliotheek ligt is er 

een grote aanloop van kinderen. Dit zien we ook in de grootte van 

de groep; de groep ligt nu wekelijks tussen de 30 en 40 kinderen.  

Ook zijn we van tijd verandert, vanwege het continu rooster van 

twee scholen waar veel kinderen vandaan komen. Nu beginnen 

we om 14.00 uur. Hierdoor kunnen ook kinderen van de 

Veerkracht komen en we zien dus dat veel buurtkinderen van 

Veerkracht naar de kinderclub komen. Alieke heeft ons ongeveer 

zes maanden geholpen. Verhalen vertellen en aandacht en liefde 

voor de kleuters, is Alieke haar sterke kant. We hebben dan ook 

genoten van haar aanwezigheid in ons team. Ook is Annabelle 

een trouwe medewerkster, die veel kinderen en moeders kent. 

Annabelle haar kracht is sport en spel. Ook hebben we nu een 

(Turkse) moeder als vrijwilligster. Ze helpt ons met limonade 

inschenken, afwassen en opruimen. Geweldig om dit paar extra 

handen te hebben. De moeder vindt het fijn om met ons te 

werken, we hadden haar zoon van nu 14 als kind ook al in onze 

kinderclub.  

Ons doel blijft nog steeds: Een plek zijn waar de kinderen Gods 

liefde ervaren en door middel van creatieve lessen de kinderen 

waarden aanleren die ze leiders van de toekomst maken!  

Alpha-cursus 

Geschreven door Annabelle 

We hebben dit jaar zowel in het voorjaar als in het najaar weer 

een alpha-cursus gehouden. Beide keren waren erg geslaagd. In 

het voorjaar hadden we een groep van 7 deelnemers. In het 

najaar hadden we een groep die tijdens de cursus een beetje 
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gewisseld heeft van samenstelling, maar die gemiddeld per avond 

dezelfde hoeveelheid deelnemers heeft gehouden. 

Het is weer gelukt om met verschillende mensen te voorzien in de 

maaltijden zodat we samen konden eten. Bijzonder dit jaar was 

dat bij beide cursussen een aantal deelnemers zelf graag ook een 

bijdrage wilde leveren door bijvoorbeeld te helpen met koken, of 

door voor één van de weekenden het hele drink- en eet gedeelte 

op zich te nemen.  

Bij de alpha-cursus in het voorjaar, is het onderwijs elke week 

door Matt verzorgd. Annabelle heeft steeds de gesprekken 

begeleid. In het najaar zijn we voor een andere aanpak gegaan 

en is het onderwijs door meerdere mensen gegeven. Dit zorgde 

ervoor dat Matt wat meer ruimte kreeg om zich met andere 

dingen bezig te kunnen houden als dat nodig was, en dat anderen 

ook een kans kregen om zich te ontwikkelen in onderwijs geven 

of een bijdrage te leveren. 

De alpha-weekenden waren ook weer een groot succes. In het 

voorjaar zijn we met de groep naar Monnickendam geweest voor 

een hele dagonderwijs over de Heilige Geest. In het najaar 

hebben we het alpha-weekend in samenwerking met een groep 

kerken uit Bunschoten-Spakenburg gedaan die ook de alpha-

cursus gaven. Twee zeer verschillende weekenden maar beide 

zeer geslaagd en bijzonder! 

 
Huisgroep bij Griët en Matthijs 
Geschreven door Griët 

 
In maart zijn we gestart met een nieuwe kring bij Matthijs en 

Griët thuis. Om elkaar te leren kennen, zijn we begonnen met 

onze levensverhalen aan elkaar te vertellen. Het was bijzonder 

om elkaar te vertellen over pijn en worstelingen in ons leven 

terwijl we elkaar nog niet kenden. Het was mooi om van elkaar te 

horen hoe God ons geleid heeft, en ook veranderd. We hebben 

afgesproken dat we niet in de eerste plaats een lijst met 

onderwerpen bespreken op de kring maar dat er altijd ruimte is 

voor persoonlijke vragen en behoeften die er in ons leven spelen. 

Af en toe bereidt iemand een thema voor waarover hij graag iets 

wil delen, we hebben het o.a. gehad over de doop, onze aardse 

vader en God als Vader, het Bijbelboek Galaten en over Israel, 

Jordanië, Marokko, Noord-Korea. Als niemand iets heeft 

voorbereid behandelen we een boekje ‘Luisteren naar God’ en 

mediteren we op een korte Bijbeltekst. Dat zijn onze stille 

avonden en dat vindt niet iedereen makkelijk, maar het is 

bemoedigend om te merken dat God telkens spreekt. Eten is een 

belangrijk onderdeel van onze kring. Soms zitten we met z’n 

tienen aan tafel. Het is fijn om te merken dat iedereen graag 
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komt en de kring niet graag wil missen. Toch bestaat de kring uit 

allemaal hele verschillende mensen en zijn er wel eens 

confrontaties. In de loop van het jaar zijn er steeds nieuwe 

mensen bij de kring gekomen. En er zijn een paar afgevallen. 

Over het jaar heen zijn we gegroeid in aantal en blijven we elkaar 

ook helpen om te groeien in liefde voor God en voor elkaar. 

Naast deze huisgroep komt er ook wekelijks een groep bij elkaar 

in het huis van Joyce. 

 

BUITEN 
 

Spaanse Groep 
Geschreven door Matt 

 
Elke week komt Matt samen met mensen vanuit Latijns Amerika. 

Deze huisgroep bestaat nu al jaren en is ontstaan uit contacten 

op het voetbalveld, waar Matt het team van één van zijn zoons 

coacht. De tijd die de groep samen doorbrengt, bestaat uit 

zingen, Bijbelstudie, gebed en met elkaar praten. Passie en 

openheid zijn bijzondere kenmerken van de sfeer die er heerst 

binnen deze groep. Een groep die ook bijzonder is, omdat niet 

iedereen christelijk is, maar men wel open staat voor elkaar en 

voor wat God doet in de levens van de mensen van deze groep.  

De Spaanstalige groep is een voorbeeld van hoe New Life West 

Gods liefde tastbaar wil maken voor mensen van alle culturen die 

er in Amsterdam te vinden zijn.  

Paranormale beurzen 
Geschreven door Matt 

 
In 2013 is Matt begonnen met het bezoeken van paranormale 

beurzen. Hij heeft samen met anderen twee dagen in Amsterdam, 

twee dagen in Amstelveen en één dag in Leiden met een standje 

op een paranormale beurs gestaan, en het is bijzonder om te zien 

wat Jezus Christus doet voor de mensen die daar komen. Dit is 

meteen aan het begin van veel ontmoetingen merkbaar. Men 

komt naar het standje waar allemaal kaartjes met Bijbelteksten 

op liggen. Bij het trekken van een kaartje, is het al vaak een 

relevante Bijbeltekst voor hun leven. Hierdoor ontstaan mooie en 

diepe gesprekken, en er is veel ingang voor gebed. We hebben 

veel mensen genezen zien worden van lichamelijke klachten als 

we voor ze gingen bidden.  
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Wat we bieden op de beurs:  

- Genezing                (direct resultaten) 

- Workshop 'Leer zelf ontvangen 

- Droom-, naam- en tatoeage-interpretatie  

                                                  (ontdek hun diepere betekenis) 

- Spirituele reiniging        (Voel je schoon en energieker) 

- Spiritueel advies                    (Antwoord op belangrijke vragen) 

Wij geven altijd aan dat we werken vanuit onze bron, Jezus 

Christus, en dat we graag Zijn persoonlijke boodschap aan 

mensen willen doorgeven. Dit is een mooie gelegenheid om de 

gaven van de Geest, zoals profetie, woorden van kennis en 

genezing, zichtbaar te maken.  

Een hoogtepunt van de dagen op de paranormale beurzen, is de 

lezing “demonstraties van bovennatuurlijke kracht en liefde”. 

Tijdens deze lezing de eerste dag in Amsterdam, waren er twee 

vrouwen die niet zonder pijn konden lopen, en die door gebed 

allebei helemaal genazen. Ook wilden alle deelnemers bij die 

lezingen graag een persoonlijk woord van Jezus Christus, en 

mochten we voor iedereen bidden! Ons doel bij de paranormale 

beurs is niet om met mensen in discussie te gaan, maar om Gods 

liefde en kracht voelbaar en zichtbaar te maken in deze 

vruchtbare omgeving. 

 
Kerstpakkettenactie 
Geschreven door Annabelle 
 

Dit jaar hadden we besloten om geld in te zamelen voor 50 

kerstpakketten en deze dan uit te delen aan de mensen in de 

buurt en omgeving. We hebben de pakketten uitgedeeld aan een 

aantal mensen/gezinnen van de kerk zelf, mensen uit de buurt, of 

mensen die via via op ons pad gekomen zijn.  

Er is veel tijd in de voorbereiding en organisatie gestoken. 

Diverse mensen hebben geholpen met een stukje hiervan 

waardoor de lasten verdeeld werden en er een mooie 

samenwerking was. 

We zijn met 2 auto’s en 3 mensen naar de Makro geweest om de 

benodigde boodschappen in te 

slaan. Via Stichting Serve the 

City hebben we vrijwilligers 

gevraagd en deze hebben ons 

geholpen met het inpakken 

van de pakketten en het 

uitdelen hiervan. Niet iedereen 

was de middag van het 
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uitdelen thuis, dus er is die avond en de ochtend erna nog wel 

een rondje gereden om de laatste pakketten rond te brengen. 

Matt en Femke hebben veel dankbare en bijzondere reacties 

teruggekregen van de mensen/gezinnen die een pakket 

ontvangen hebben. 

 

Zaadjes voor anderen 
Geschreven door Matt 

 
Wij geloven dat, zoals Jezus zegt, wij ontvangen door te geven. 

Wij willen dan ook geven om te ontvangen, om vervolgens weer 

te geven. Zoals Abraham in genesis 12, geloven wij dat wij 

gezegend zijn om een zegen te zijn. In een zelfzuchtige wereld 

die vooral gericht is op nemen, willen wij het licht laten schijnen 

van vrijgevigheid en liefde. Hier gebruiken wij onder andere de 

“zaadjes voor anderen” voor. Zaadjes voor anderen zijn twee 

plantenbakjes die door de kinderen van New Life worden 

rondgebracht. In deze bakjes kan iedereen geven wat hij wilt. Of 

dit nou tien cent is, tien euro, of tien keer zoveel. Wij verlangen 

ernaar om zo door de jaren heen miljoenen euro's te mogen 

zaaien in projecten in Amsterdam, Nederland en de hele wereld.  

In 2013 gingen de zaadjes onder andere naar een waterput in 

India, een rolstoel en een bed voor een meisje in Honduras, de 

voedselbank in Amsterdam, wezen die hun ouders hadden 

verloren in Myanmar en het project parents2parents in Wales 

Een totaaloverzicht van alle giften aan anderen die in 2013 

gegeven zijn, staat vermeld in het financieel jaarverslag in H4.  

Azerbeidzjan 
Geschreven door Femke 

New Life West ondersteunt een echtpaar in Azerbeidzjan dat een 

aantal jaren geleden een gemeente 

heeft gesticht. Ze leiden een 

zondagssamenkomst in dit 

Islamitische land, in de stad 

Siazan. Door de week reizen ze om 

christenen te bezoeken die de 

samenkomst niet kunnen 

bezoeken. Er is nog steeds veel 

vervolging voor de 7000 christenen in het land van 8 miljoen 

inwoners. We geven ook financiële steun voor hun twee dochters 

via het People-to-people programma van IPHC. Mariam is 7 en 

leest de Bijbel zelf, bidt en zingt aanbiddingliederen. Nirona is 5. 
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Reis naar Amerika  
Geschreven door René  
 

Tijdens de zomervakantie had ik de eer om het IPHC congres in 

Dallas mee te mogen maken. Dat was een mooie gelegenheid om 

onze moederorganisatie beter te leren kennen. Ik heb genoten 

van de vele ontmoetingen tijdens de verschillende lunches en 

diners. De preken waren opbouwend en toerustend. En het was 

goed om te zien hoe het leidersteam gekozen werd en hoe men 

input mocht geven aan het statuur van de organisatie.  

Naast de conferentie was het heel leuk om de ouders van Matt te 

mogen ontmoeten en zijn thuisbasis in Tulsa te zien. Het was 

indrukwekkend om de Oral Robberts University te zien. Een 

christelijke universiteit gebouwd op geloof en gebed.  

Matt nam me ook mee naar verschillende kerken waar hij mocht 

spreken. Ik mocht een aantal maal kort iets vertellen over het 

werk in Amsterdam. Ook dit was bijzonder omdat we de ene keer 

in een Mexicaanse gemeente waren en de andere keer in een 

gemeente ergens op het platteland.  

Reis naar Hongarije  
Geschreven door Mara 

In oktober zijn we met een klein groepje naar Hongarije geweest. 

Daar had Max Barosso, een jonge leider van IPHC, een 

internationale bijeenkomst georganiseerd voor jonge 

(aankomende) leiders van IPHC. Het doel van de bijeenkomst was 

het voorbereiden van een festival voor jongeren van IPHC in 

Europa: EuroQuest. Een groep van zo'n 20 jongeren uit 

verschillende Europese landen, actief binnen verschillende 

terreinen van hun eigen gemeentes, waren hiervoor 

samengekomen. 

 

Met het voorbereiden van het festival kwamen ook de positie van 

jongeren, de toekomstige rol van jongeren en de behoeftes en 

mogelijkheden van jongeren binnen de kerk aan de orde. Hoe kun 

je als gemeente de kinderen en jongeren geprikkeld en 

gestimuleerd krijgen en houden? Welke behoeftes hebben 

jongeren binnen de gemeente en hoe kan hier in voorzien 

worden? EuroQuest is een deel van het antwoord, maar het is ook 

een plek waarin jongeren samen met elkaar tot een antwoord 

proberen te komen. Maar niet alleen het jongere zijn is de opzet 

van EuroQuest. De belangrijkste focus van EuroQuest is: hoe 

kunnen wij als verschillende gemeentes in verschillende landen 

met verschillende behoeftes toch functioneren als één Kerk? Wat 
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hebben we nodig en wat kunnen we doen om elkaar te steunen? 

Hoe zijn we samen één groeiend Lichaam? En dat was ook precies 

de sfeer die voelbaar was tijdens de dagen in Hongarije.  

School van Profetie 

Geschreven door Matt 

 

In Amsterdam en in Bunschoten-Spakenburg hebben we dit jaar 

de school van profetie gedaan. In Amsterdam de verkorte versie 

van vier avonden in de Veerkracht. In Bunschoten-Spakenburg de 

langere versie op zondagavonden, waar mensen vanuit heel 

Nederland naartoe kwamen. Tijdens deze school zijn veel mensen 

geactiveerd en uitgestapt in de kracht van de Heilige Geest. De 

school van profetie is een samenkomst van mensen die 

geïnteresseerd zijn in wat profetie is en hoe zij zelf kunnen 

uitstappen in en oefenen met de gave van profetie. Er is tijd voor 

onderwijs en tijd voor praktijk zodat mensen het kunnen zien, 

horen en zelf ervaren door te doen. Gods stem verstaan is het 

belangrijkste in het leven van een Christen en het zou eigenlijk 

normaal moeten zijn in onze levens, maar helaas is dit niet zo. De 

school van profetie laat zien hoe toegankelijk het kan zijn om God 

zelf te ervaren en door Hem gebruikt te worden. Vele mensen 

kennen de theorie over de gaven van de Geest, maar minder 

mensen hebben een veilige plek waar ze daarin kunnen 

uitstappen. Met de school van profetie willen wij een cultuur 

creëren waar mensen dingen kunnen uitproberen en waarin zij 

niet bang hoeven te zijn om fouten te maken. Deze avonden 

hebben van profetie hebben geleid tot andere avonden in andere 

steden, waaronder Nieuwegein, waar Matt en anderen over 

groepen van 15 tot 20 mensen hebben geprofeteerd, waardoor 

mensen Gods stem konden horen.  

De waardevolle vruchten van zo'n avond, zijn voelbaar in de 

woorden van één van aanwezigen: “De grootste liefdesverklaring 

die ik ooit gehad heb, heb ik woensdagavond door jou van Hem 

ontvangen.” 
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3. Team& Organisatie 
 

Rol Matt& Femke, kernteam en bestuur. 
 

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 gezamenlijk plannen maakte en uitvoerde. In 2012 is dit 

kernteam gestopt. De organisatie van New Life is hiermee in 2013 

hoofdzakelijk in handen van Matt en Femke geweest, daarbij 

ondersteund door vele vrijwilligershanden. De organisatie van de 

Alpha-cursus en Celebrate Recovery was wel in andere handen, 

namelijk die van resp. Annabelle en Griët.  

 

De rol van het bestuur is om samen met Matt en Femke de visie 

te vertalen in concrete en 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. In 2013 zijn René 

de Cock en Martin Beusekom toegetreden tot het bestuur. Met 

enige regelmaat kwam het bestuur bij elkaar en zijn het 

jaarverslag 2012 en een deel van het beleidsplan tot stand 

gekomen. Vanwege zijn buitenlandse avonturen heeft Martin zijn 

functie als secretaris in november al weer neer moeten leggen. 

 

International Pentecostal Holiness Church 

 

Matt en Femke Helland zijn uitgezonden vanuit de 

zendingsafdeling van het kerkgenootschap IPHC, de International 

Pentecosta lHoliness 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.  

 

                                                           
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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Matt en Femke in het zonnetje gezet  

 

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 2013 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. 

 

  

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 

en ons geloof in God. Kapitaal waarvan we weer uit kunnen 

delen! 

Realisatie 2013 

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 in 2013 aan uit hebben gegeven. In de bijlage is de 

jaarrekening te vinden, dit is het officiële financiële overzicht 

zoals dat opgesteld hoort te worden als onderdeel van dit 

jaarverslag. In de jaarrekening staan de exacte bedragen en 

details benoemd. 

In 2013 bedroegen onze totale baten (inkomsten) € 26.447,97. 

De lasten (uitgaven) bedroegen € 25.554,53. Het saldo van  

€ 893,44 is toegevoegd aan onze reserve. Dit is een forse stijging 

ten opzichte van 2012. De inkomsten zijn zo’n 70% gestegen, de 

uitgaven zelfs 90%. Dit is ook fors groter dan waar we rekening 

mee hadden gehouden in onze begroting 2013. De groei die we 

als gemeente doormaken, is terug te zien in onze financiën. We 

zijn blij dat er door onze kleine gemeente gul is gegeven en dat 

we dit aan mooie doelen hebben kunnen besteden. Meer 

toelichting hierover in de volgende paragrafen. 

Begroting 2014 

In de bijlage is ook de begroting 2014 opgenomen. In de 

begroting is een lichte groei ten opzichte van de werkelijke kosten 

en baten van 2013 opgenomen. Dit is ten opzichte van de 

begroting 2013 een forse stap omhoog. Gezien de stabiele groep 

die op dit moment New Life bezoekt en giften geeft, is dit een 

reële stap. In 2014 zal het hele jaar huur betaald worden voor de 

ruimte in Knowmads Greenhouse. Dit is de kantoorruimte van 

Matt en ook plek voor vieringen met de Spaanstalige groep. Dit 

zorgt voor een forse toename aan huurkosten. Verder voorzien 

we dat we in 2014 een grotere bijdrage aan IPHC kunnen geven 

voor de ondersteuning van het gezin Helland. 
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Uitgaven 2013 

De uitgaven zijn onderverdeeld in een aantal categorieën. Drie 

springen eruit: Hellands Support (43%), Huur & Administratie 

(16%) en Projecten Diaconaal (19%).  

 
 

De grootste uitgave in 2013 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).  

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. Verder gebruikt Matt sinds najaar 2013 een 

flexibele werkplek in Knowmads Greenhouse. New Life betaalt 

hier sinds december 2013 huur.  

De post Azerbeidzjan is voor de ondersteuning van het 

voorgangersgezin en de financiële adoptie van 2 kinderen in hun 

gemeente. 

Andere uitgaven zijn verder nog uitgaven van het team, 

materialen voor vieringen en kinderclub, administratieve lasten 

en andere.  
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Uitgelicht: giften aan derden 

De post projecten Diaconaal betreft alle giften aan goede doelen, 

andere startende gemeentes in binnen en buitenland en giften 

voor bijv. gezinnen in de Filippijnen en Myanmar die getroffen zijn 

door natuurgeweld of persoonlijke tragedies. Het zijn gezinnen 

die ook onderdeel van IPHC uitmaken waardoor wij ons met ze 

verbonden voelen. De middelen voor deze giften zijn opgehaald 

tijdens de wekelijkse collectes, de zogenaamde “zaadjes voor 

anderen” uit hoofdstuk 2, p. 15 en 16. In het figuur hieronder 

staat een overzicht van hoe de giften weer besteed zijn. 

 

 

  

Bijbelproject; 

200,00; 4% Filipijnen; 

450,00; 9%

Kerstpakettenactie; 

1.258,71; 24%

Myanmar; 

450,00; 9%
Voedselbank; 

450,00; 9%

Sprekers; 

111,75; 2%

Waterput; 

1.300,00; 25%

Open Doors; 

126,65; 2%

Frits Rouvoet; 

135,75; 3%

Tita's 

Wheelchair; 

700,00; 13%
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Inkomsten 2013 

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.  

 

In 2013 zijn er twee aanzienlijke inkomstenbronnen bijgekomen. 

Eind 2012 zijn we begonnen om structureel te collecteren in de 

zondagse vieringen: de zaadjes voor anderen, waarover eerder is 

geschreven. Er is gul gegeven en dit is bovenop de tienden 

gekomen. Verder zijn er ook regelmatig giften van kerken waar 

Matt heeft gesproken. Het laatste deel van de inkomsten bestaat 

uit enkele giften van mensen buiten de eigen gemeenten 

bijdragen voor cursussen of andere eenmalige initiatieven. 
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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 

 

Het invullen van de droom is in 2013 op een organische manier 

verder van de grond gekomen. Zo heeft Matt vanuit New Life 

Ministries vele spreekbeurten, avonden van profetie en onderwijs 

gegeven in onder andere Amsterdam Noord, Hoorn, Enkhuizen, 

de Verenigde Staten, Ede, Wageningen, Londen en Hongarije.  

  

Een avond van gebed en profetie in Zeewolde 
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Knowmads Greenhouse 

 

Ook is Matt kantoor gaan houden in the Greenhouse. Dit is een 

broedplaats van de Knowmads, een alternatieve bussinesschool 

voor mensen uit de hele wereld. Het huren van een ruimte in 

deze bijzondere ontmoetingsplek – waar studenten en 

ondernemers die graag een positieve verandering in onze wereld 

willen brengen elkaar ontmoeten en samenwerkingsverbanden 

aangaan –, past geheel in de lijn waarlangs New Life Netwerk 

haar dromen verwezenlijkt: niet afgezonderd van, maar midden 

in de stad en de wereld. Al jaren is er gebeden voor een plek als 

deze, en nu zij werkelijkheid is geworden, nemen de dromen en 

ook de mogelijkheden voor 2014 toe.  
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Bijlage: Financiële overzichten 
 
Balans 
 

 
 
Toelichting op de balans 

ACTIVA 

Inventaris: in 2013 is een geluidssysteem met opbergkast 

aangeschaft. 

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 is een bedrag dat nog moet worden 

overgemaakt voor Parents2Parents in Wales (ook IPHC). 

 

  

ACTIVA 1-1-2013 31-12-2013

Materiele vaste activa 120 Inventaris -            437,93      

Liquide middelen 1000 Kas 1.768,90    -            

1120 ING Betaalrekening 2.696,14    1.322,03    

1121 ING Spaarrekening 1.296,35    1.322,31    

Vorderingen 1600 Nog te ontvangen bedragen 25,96        15,57        
Diverse Leningen 2.942,00    2.612,00    

8.729,35    5.709,84    

PASSIVA 1-1-2013 31-12-2013

Eigen Vermogen 900 Algemene reserve 4.716,40    5.609,84    
930 Bestemmingsreserve -            

Kortlopende schulden 1610 Nog te betalen bedragen 4.012,95    100,00      

8.729,35    5.709,84    
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Staat van Baten en Lasten 
 
 

BATEN
Realisatie

2012
Begroting

2013
Realisatie

2013

8000 Tienden 10.105,00€  11.000,00€  14.025,00€  

8005 Overige giften 244,00€       500,00€       420,00€       

8010 Bestemde giften 1.055,25€    1.500,00€    5.603,40€    

8011 Bijdragen cursussen 188,00€       150,00€       39,25€        

8012 Bijdragen conferenties / weekends -€            -€            191,90€       

8050 Giften tbv Hellands 3.845,00€    4.000,00€    4.160,00€    

8060 Giften nav spreekbeurten, etc -€            1.992,85€    

9130 Rente Spaarrekening 25,96€        50,00€        15,57€        

Totaal der Baten 15.463,21€  17.200,00€  26.447,97€  

LASTEN

4100 Huur 2.700,00€     €   3.000,00 3.181,50€    

4318 Administratiekosten 193,71€        €      200,00 688,82€       

4500 Kantoorbenodigdheden -€             €      100,00 152,38€       

4594 Diverse algemene kosten -€            250,00€       109,85€       

5000 Vieringen 822,47€       1.600,00€    1.698,94€    

5010 Cursussen & Kringen 393,87€       600,00€       120,22€       

5015 Conferenties en Weekends -€            -€            322,27€       

5020 Projecten - Azerbaijan 2.637,95€    2.160,00€    2.160,00€    

5030 Projecten - Diaconaal 509,34€       500,00€       4.870,31€    

5040 Projecten - Kidsclub 232,30€       500,00€       245,63€       

5050 Diversen Kernteam 119,25€       250,00€       603,96€       

5060 Projecten - Diversen (Evangelisatie) -€            -€            369,65€       

5070 Support Helland Family 5.578,00€    8.000,00€    11.031,00€  

Som der Lasten 13.186,89€  17.160,00€  25.554,53€  

Resultaat 2.276,32€  40,00€       893,44€     
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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 Azerbaijan, etc. In 2013 is er een 

forse toename doordat er nu wekelijks gecollecteerd wordt 

('zaadjes voor anderen'). Voor een aantal inzamelacties voor 

noodhulp zijn ook per bank grote giften gegeven. 

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

Femke voor hun persoonlijke ondersteuning 

Giften n.a.v. Spreekbeurten: Matt is in 2013 meer gaan spreken 

bij andere kerken in Nederland. Dit zorgt voor een extra categorie 

inkomsten, doordat deze kerken ook giften geven naar aanleiding 

van die spreekbeurten. 

 

LASTEN 

Huur: Huur Veerkracht was in 2013 €250 per maand. Vanaf 

december 2013 huurt New Life ook een flexibele kantoorruimte 

voor Matt in Knowmads Greenhouse. Kosten €180 per maand. 

Administratiekosten: Dit zijn verschillende zaken: kosten voor 

hosting website, kamer van koophandel, ING, etc. In 2013 is een 

nieuw boekhoudpakket aangeschaft, waardoor deze lasten hoger 

zijn dan begroot. 

Kantoorbenodigdheden: Kosten voor printer-inkt, papier, 

postzegels, etc. 

Onderhoud Inventaris: onderhoud beamer, etc 

Vieringen: Dit zijn kosten voor flyers, sprekersgeld, boeken / 

dvd's voor onderwijs, kindermateriaal, declaratie eten.  

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

Conferenties en weekends: kosten voor outreach op 

paranormaalbeurs. sprekersgeld vrouwendag new life 

Azerbaijan: maandelijkse ondersteuning voorgangersgezin  

Kidsclub: knutselspullen, snacks en dergelijke 

Diversen Kernteam: diverse kosten Matt voor dagelijks werk 

Projecten - diversen: giften aan derden: open doors, Jeugd met 

een opdracht, e.a. 

Support Hellands: dit zijn de giften voor de Hellands uit NL die 

overgemaakt worden aan IPHC (deels uit vriendenkring M&F, 

deels uit tienden van New Life). Vanuit IPHC ontvangen zij 

vervolgens hun maandelijkse toelage.  
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Begroting 2014 
 
 
BATEN 2013 2014

Giften en subsidies 8000 Tienden 11.000,00€        18.000,00€        

8005 Overige giften 500,00€            500,00€            

8010 Bestemde giften 1.500,00€         5.000,00€         

8011 Bijdragen cursussen 150,00€            150,00€            

8012 Bijdragen conferenties / weekends -€                 150,00€            

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

Inkomsten Spreekbeurten etc 2.000,00€         

9130 Rente Spaarrekening 50,00€              50,00€              

Totaal der Baten 17.200,00€        29.850,00€        

LASTEN

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

4318 Administratiekosten  €           200,00  €           250,00 

4500 Kantoorbenodigdheden  €           100,00  €           150,00 

4594 Diverse algemene kosten 250,00€            150,00€            

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

5010 Cursussen & Kringen 600,00€            250,00€            

5015 Conferenties en Weekends -€                 250,00€            

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

5030 Projecten - Diaconaal 500,00€            5.000,00€         

5040 Projecten - Kidsclub 500,00€            250,00€            

5050 Diversen Kernteam 250,00€            250,00€            

5060 Overige projecten -€                 500,00€            

5070 Support Helland Family 8.000,00€         13.000,00€        

Som der Lasten 17.160,00€        29.810,00€        

Resultaat 40,00€            40,00€            
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Toelichting op de begroting 
 

Baten 

Gezien de trend van afgelopen jaren, verwachten we een lichte 

stijging van de tienden.  

Bestemde giften zijn giften die voor specifieke uitgaven zijn, zoals 

kerstactie, voedselbankactie, giften aan goede doelen, 

hulpverlening, etc. Deze giften worden door collectes en andere 

inzamelingsacties binnengehaald. 

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

jaar gehouden. Er staan geen nieuwe sponsoracties op de 

planning. 

 

Lasten 

Huur Veerkracht is in 2014 250 euro per maand. In 2014 wordt 
tevens kantoorruimte in Knowmads Greenhouse gehuurd, waar 
Matt zijn werkplek heeft en waar mogelijk Spaanstalige vieringen 
gehouden gaan worden. 
Administratiekosten en Kantoorbenodigdheden zal op hetzelfde 
niveau blijven 
Algemene kosten: bijv. coaching Matt. 
 
Vieringen: sprekersgeld, kosten flyers, studiemateriaal, 
zaalaankleding, etc. 
Bedrag voor kosten CR/MC/Alpha zal ongeveer constant blijven. 
Extra kosten kunnen eventueel door deelnemers betaald worden 
Kidsclub: Beperkte kosten voor knutselmateriaal, lekkernij, 
drinken. 
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 wordt in 
principe niet betaald uit de algemene giften.  
Support Hellands: bedrag kan ongeveer op het niveau blijven van 
realistie 2013. Afhankelijk van de tienden die in 2014 werkelijk 
binnenkomen, zal dit bedrag hoger of lager worden. 
 
Resultaat: Onderaan de streep is het de bedoeling ongeveer op 
nul uit te komen. Er wordt niet gespaard. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


