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1.

Verslag van de Evangelist

Terugblik op 2020
Wat was 2020 een bijzonder, maar toch ook een vreemd jaar. Vanaf maart de corona uitbraak en daardoor veel
onzekerheid, ook voor de samenkomsten van gemeenten. Ondanks die onzekerheid, zijn er vrij veel spreekbeurten
doorgegaan. Dit was bijzonder, omdat er vele aanpassingen nodig waren, om samen te kunnen komen. Ondanks deze
aanpassingen, hebben we gezien dat een bepaalde groep mensen, toch graag samen wilde blijven komen. En ook ik
heb het als een zegen ervaren, dat juist in deze tijd de verkondiging van het evangelie doorgang vond. En dat ik als
evangelist hierin een instrument mocht zijn. Opnieuw werden mensen bereikt. Juist in deze tijd is het zo belangrijk,
dat mensen bemoedigd en opgebouwd worden.
Het jaar 2020 was ook het eerste volledige jaar waarin ik fulltime in de bediening stond. We hebben mogen ervaren,
dat God altijd heeft voorzien op verschillende manieren. Wij zijn Hem, onze Heer en Heiland dankbaar.
Nigeria
In 2020 stond opnieuw een evangelisatie campagne gepland in oktober. Echter, door de covid-19 situatie, ook in
Nigeria heeft deze campagne niet door kunnen gaan. Regelmatig was er contact met de voorganger al daar, om af te
stemmen of de campagne op een later moment, november of december gehouden kon worden. Helaas heeft dit niet
zo mogen zijn. Voor 2021 hopen en bidden wij, dat er weer een campagne gehouden kan worden.
Terschelling
Over het hele jaar gezien, heb ik elke maand kunnen spreken in twee verschillende gemeenten op Terschelling. Alleen
bij Rafael Terschelling, konden enkele spreekbeurten niet doorgaan. In september ben ik met een vriend van mij en
zijn vrouw, die een gebedsbediening hebben, een dag naar Terschelling geweest. Terschelling is een eiland waar veel
geestelijke strijd plaatsvindt en mensen moeilijk te bereiken zijn. We hadden het op ons hart, om een dag van gebed
te houden. We zijn met z’n drieën per fiets over het eiland gefietst en hebben op verschillende belangrijke, cruciale
plaatsen gebeden. Dit was voor ons een bijzondere dag en hebben geestelijke strijd ervaren op die dag. We hebben
gebeden voor doorbraken en bekeringen.
Activate International Church.
Vanaf juli 2020 is een samenwerking ontstaan met de gemeente Activate International in Rijswijk. Het contact was
jaren daarvoor al eens ontstaan en in 2020 kruisten onze wegen opnieuw. Activate is een pionier gemeente, welke nu
2 jaar bestaat. Van beide kanten ervoeren we de leiding van God, om te dienen in deze gemeente en het voorgangers
echtpaar te ondersteunen. Sinds die tijd geef ik onderwijs, geef ik Bijbelstudie in een connectgroep en spreek ik 1x
per maand tijdens live-diensten. In November hadden zij een geweldig mooie doopdienst, waarin ik samen met de
voorganger de dopelingen gedoopt heb. Deze samenwerking is voor alsnog voor 1 jaar. Telkens weer ervaar ik dat
God mij hier gebruikt, vooral om bij te dragen aan de geestelijke groei.
Overige activiteiten
In 2020 heb ik gemiddeld drie keer per maand gesproken in verschillende gemeente. In januari begon het spreken
direct weer bij; Treasure International Abcoude, waarna over het jaar gezien de volgende gemeente volgenden;
Christen Gemeente Huizen, LWG Haarlem verschillende keren, Rafael Terschelling elke maand. Evangelie gemeente
Hoorn Terschelling 4x, VO Almere 2x en Activate Rijswijk. Regelmatig hebben we ervaren dat de kracht van God
aanwezig was. Mensen werden aangeraakt, enkele ontvingen bevrijding, bij sommige ontstond een proces van
innerlijke genezing en verandering. En weer anderen werden bemoedigd en opgebouwd. Voor verschillende mensen,
mocht ik een profetisch woord doorgeven voor hun leven.
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In 2020 heb ik elke 2 weken gesproken in de mannen-home van Victory Outreach Almere. Regelmatig ontstonden er
mooie persoonlijke gesprekken en heb ik met de mannen kunnen bidden voor genezing en innerlijk herstel. Telkens
opnieuw ervaar ik als ik hier ben geweest, dat het bijzonder werk is om zo te kunnen dienen; van betekenis te zijn
voor deze mannen.
Het evangelisatie werk met Prayer-station is helaas stil komen te liggen. Verschillende medewerkers stopten ermee
vanwege te hoge leeftijd. En ook covid19 gooide roet in het eten.
De Bijbelstudie groep welke ik leidde in Kortenhoef, hebben we vanwege corona helaas stop moeten zetten. Mede
ook omdat de groep bestond uit vooral wat oudere mensen: van achter in de 60 en ouder. Zij waren extra voorzichtig.
Samen met een echtpaar uit de LWG gemeente in Haarlem, hebben we enkele weken evangelisatie werk gedaan op
een parkeerplaats langs de A4. De Heer had hen laten zien, dat zij een camper moesten aanschaffen. Deze moesten
zij gaan gebruiken voor evangelisatie doeleinden. Zelf had ik op mijn hart gekregen, om meer langs de weg te
evangeliseren. Deze beide verlangens kwamen zo bij elkaar en zijn we met gebruik van de camper gaan evangeliseren.
Tijdens mijn gebedsmomenten, had de Heer het op mijn hart gelegd, om met mannen drie dagen te gaan bidden en
vasten. Na het bereiken van enkele mannen, hebben we in augustus drie dagen met elkaar gebeden en gevast. Dit
konden we doen op een boerderij in Friesland, wat ook weer wonderlijk door de Heer geleid was. We hebben daar
een geweldige tijd met elkaar ervaren. Waarin de Heer visie gaf en beelden van wat de Heer van plan was in
verschillende levens.
Een gepland huwelijks seminar dat wij zouden geven bij gemeente Oase in Hoofddorp, kon helaas geen doorgang
vinden, vanwege de omstandigheden.
In het begin van het jaar hebben we nog een connect/Bijbelstudie groep gehouden bij ons thuis. Dit waren fijne en
open avonden, waarin ook harten gedeeld konden worden en we voor elkaar konden bidden. Helaas is dit stil komen
te liggen.
Verwachtingen voor 2021
Het eerste halfjaar zal het spreken bij Activate doorgang vinden en daarnaast bijna elke maand bij Rafael Terschelling.
Bij Activate zal ik ondersteuning geven in onderwijs, Bijbelstudies en het leiden van een connectgroep. Het plan is, om
2x een genezingssamenkomst te houden in samenwerking met 1 of 2 gemeenten. In 2021 zal er een huwelijks seminar
plaatsvinden in samenwerking met Oase in Hoofddorp. Het is het plan om wellicht medio mei of anders in het najaar,
een evangelisatie campagne te houden in Nigeria.
Gezien allerlei activiteiten, het geven van Bijbelstudies, huwelijksseminars en het groeiend aantal spreekbeurten,
zullen de kosten hiervoor ook toenemen. Ons doel is om meerdere ondersteuners te mogen en kunnen vinden of
sponsors die de stichting een warm hart toedragen. Verder is het verlangen om het bestuur uit te breiden met een
communicatie/pr-medewerker. Deze zal de website verder optimaliseren en mij ondersteunen in het brengen van het
evangelie via sociale media.
Door allerlei ontmoetingen geloof ik dat God nieuwe deuren zal openen om te kunnen spreken, naar Zijn belofte: “Zie
ik ben met u! Verkondig het evangelie en maak de mensen Mijn liefde bekend”.
Hilversum, 17 maart 2021
Evangelist Hans Griffioen
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2.

Verslag van de voorzitter

Bestuurlijke acties
In 2020 zijn er drie bestuursvergaderingen geweest. De bestuursvergadering die gepland stond in december 2020 is
verplaatst naar januari 2021 i.v.m. de gezondheid van de evangelist. Er zijn geen bestuurswisselingen geweest. Wel
staat de functie voor “algemeen bestuurslid” nog steeds vacant. Het is ons duidelijk geworden dat de functie zich
meer gaat toespitsen op ondersteuning op het gebied van communicatie en PR. Het profiel is beschreven en binnen
en buiten ons netwerk uitgezet. Er zijn mensen actief benaderd, helaas is er nog geen match.
In het afgelopen jaar hebben we ons gefocust op het opnieuw opbouwen van onze website. Doel is om actief de
sociale media te gebruiken en de geïnteresseerden door te linken naar onze website waarop actuele informatie
vermeld staat. We zijn daarvoor in contact getreden met een communicatiebureau. Er is een analyse uitgevoerd en
aanbevelingen gedaan. De kosten voor de aanpassingen liepen echter te hoog op. We hebben dit nog even uitgesteld.
Activiteiten
2020 is in meerdere opzichten een bijzonder jaar geweest. Door de uitbraak van Covid-19 zijn de plannen die wij
hebben gemaakt grotendeels op “on-hold” gezet. Te denken valt aan de evangelisatie campagne in Nigeria, themaavonden op Terschelling en genezingsdiensten. Gelukkig deden zich wel andere mogelijkheden voor om het Woord
van God te verkondigen;
• Ondanks Covid-19 heeft de evangelist in diverse gemeenten in Nederland het woord mogen verkondigen;
• Vanaf juli 2020 is een samenwerking ontstaan met de gemeente Activate International in Rijswijk;
• Er is een actieve evangelisatie gestart op een parkeerplaats langs de A4 samen met een ander echtpaar d.m.v. de
inzet van een camper. Met name vrachtwagenchauffeurs worden aangesproken;
• Bijbelstudie gegeven via Zoom;
• De evangelist heeft meerdere keren een genezingsschool bezocht in België; en
• In oktober hebben we een voorlichtingsavond georganiseerd voor geïnteresseerden in het werk van NLM.
Financiën
Wij hebben 2020 financieel positief afgesloten. Ook in dit jaar hebben wij extra aandacht besteed aan het werven van
sponsoren. Tijdens spreekbeurten worden flyers uitgedeeld met de vraag om de stichting financieel te ondersteunen.
Het aantal vaste donateurs t.o.v. 2019 is gegroeid!
Plannen 2021
Naast alle genoemde activiteiten blijft Terschelling voor de Stichting een duidelijk evangelisatie gebied. De evangelist
zal regelmatig spreken en onderwijs geven bij Activate International in Rijswijk. Indien mogelijk zal er twee keer een
genezingssamenkomst gehouden worden i.s.m. andere gemeenten. Tevens zal er een huwelijks seminar gehouden
worden in samenwerking met de Oase in Hoofddorp en Nigeria zal naar verwachting in mei of in het najaar bezocht
worden. Voor 2021 zullen bovenstaande onderwerpen ons aandachtsgebied worden
Hilversum, 17 maart 2021
G. Zwart (voorzitter)
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1.

Jaarrekening

Jaarcijfers 2020 Stichting New Life Ministries
Balans Stichting New Life Ministries
Toelichting
Liquide middelen
TOTAAL Activa
Eigen vermogen
Resultaat boekjaar
Totaal eigen vermogen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
TOTAAL Passiva

31 dec 2020
in EUR
3.375
3.375

31 dec 2019
in EUR
971
971

631
2.404
3.035

646
-15
631

340
3.375

340
971

2020
in EUR

2019
in EUR

4

3.878
627
4.505
-1.118
3.386

2.139
690
2.829
-2.291
538

5

62
138
497
133
80
73
982

17
141
27
150
210
9
553

2.404

-15

1

2

3

Jaarcijfers 2020 Stichting New Life Ministries
Resultatenrekening Stichting New Life Ministries
Opbrengsten
Giften algemeen
Giften evenementen
Sub totaal giften
Kosten evenementen
Netto opbrengst
Kosten
Reiskosten
Studiekosten
Conferenties
ICT/website kosten
Bankkosten
Giften
Overige kosten
TOTAAL kosten
Resultaat

-

De toelichtingen bij de jaarrekening vormen een integraal onderdeel van de jaarrekening.
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2.

Algemene toelichting

1. Algemene informatie
De doelstelling van Stichting New Life Ministries is om door middel van het evangelie mensen te helpen
en te ondersteunen naar een leven waarin zij hun eigenwaarde vinden. Mensen bereiken met een
boodschap die hun hoop en kracht geeft om problemen in het leven en moeilijke situaties aan te
kunnen. Waarbij de boodschap gebaseerd is op Bijbelse principes en normen en waarden.
Om dit doel te bereiken werkt Stichting New Life Ministries samen met kerken, gemeenten en andere
christelijke organisaties in het brengen van het evangelie en het organiseren van evangelisatie
campagnes in Nederland. En daar waar God roept ook in andere landen.
Wij verwijzen verder naar het beleidsplan op de website voor meer informatie.
2. Continuïteit
Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt per 31 december 2019 € 3.035,- positief. De financiering
van de activiteiten hangt af van giften van mensen die een warm hart toedragen aan de visie van de
Stichting. De continuïteit van de Stichting hangt daarom in hoge mate af van deze giften. Het bestuur
verwacht een positieve ontwikkeling in de giften op basis van:
• de succesverhalen en getuigenissen uit de activiteiten van de Evangelist;
• de actieve verspreiding van flyers van de Stichting; en
• de werving van vaste donateurs.
Het bestuur ziet geen onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen
bestaan over de continuïteit van het geheel van de activiteiten van de Stichting. De in de deze
jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op
de veronderstelling van continuïteit van de Stichting.
3. Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire bestuursleden, andere sleutelfunctionarissen en de directie en nauwe verwanten zijn
verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover
deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de
omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
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3.

Algemene grondslagen

1. Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn 640 van de Raad voor de
Jaarverslaggeving – Organisaties zonder winststreven (hierna: ‘RJ’). Activa en verplichtingen worden in
het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In
de balans en de staat van baten lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt
verwezen naar de toelichting.
2. Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers volgen dezelfde waarderingsgrondslagen en categorisatie als het huidig jaar.
3. Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen
De Stichting heeft geen niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen.
4. Functionele valuta
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de
economische omgeving waarin de Stichting haar activiteiten uitoefent. De jaarrekening is opgesteld in
euro’s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de Stichting.

8|Pagina

4.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
en bepaling van het resultaat

1. Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
2. Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de Stichting is de sluitpost van alle activa en passiva bij elkaar opgeteld +/- het
resultaat van het boekjaar.
3. Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
4. Giften
Betreft giften ontvangen van donateurs.
5. Kosten evenementen
Betreft gemaakte kosten voor evangelische evenementen.
6. Overige kosten
Betreft de kosten die de Stichting maakt voor de uitvoering van haar activiteiten.
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5.

Financiële risicobeheersing

1. Liquiditeitsrisico
Het liquiditeitsrisico is het risico dat de Stichting haar verplichtingen op korte termijn niet kan voldoen,
doordat zij niet over voldoende liquide middelen kan beschikken op korte termijn. De stichting heeft
een schuldpositie ten aanzien van de Evangelist. Het bestuur is voornemens deze schuldpositie zo snel
mogelijk af te lossen met de beschikbare middelen. De Stichting heeft geen kredietfaciliteiten bij
banken lopen.
2. Solvabiliteitsrisico
Het solvabiliteitsrisico is het risico dat de Stichting haar verplichtingen op lange termijn niet kan
voldoen, doordat zij niet over voldoende liquide middelen kan beschikken op de lange termijn. De
Stichting heeft geen lange termijn verplichtingen. De Stichting heeft geen kredietfaciliteiten bij banken
lopen.
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6.

Toelichting op de jaarrekening

1. Liquide middelen
De Stichting heeft een zakelijk rekening. De eindstand van de zakelijk rekening per 31 december 2020
is EUR 3.375,-. Alle liquide middelen zijn direct opvraagbaar. Zie onderstaand verloopoverzicht van de
liquide middelen.

2. Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de Stichting betreft de eenmalige inbreng van de stichting +/- het resultaat
van de voorgaande boekjaren +/- het resultaat van het huidig boekjaar.
Specificatie eigen vermogen
Beginstand
Resultaat boekjaar (-)
Eindstand eigen vermogen

31 dec 2020 (in EUR)
631
2.404
3.035

31 dec 2019 (in EUR)
646
-15
631

3. Kortlopende schulden
Betreft de terug te betalen sprekersvergoedingen en declaraties van de Evangelist in voorgaande
boekjaren. De balans van EUR 340,- per 31 december 2020 is in januari 2021 overgemaakt aan de
Evangelist. Per heden heeft de Stichting geen schuld meer aan de Evangelist.
Specificatie kortlopende schulden
Beginstand
Mutatie
Totaal kortlopende schulden

31 dec 2020 (in EUR)
340
340

31 dec 2019 (in EUR)
580
-240
340
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4. Giften en kosten evenementen
De donateurs van de Stichting zijn onder te verdelen in vaste donateurs en incidentele donateurs. De
vaste donateurs doneren periodiek een bijdrage. De incidentele donateurs doneren afhankelijk van een
evangelisch evenement. In 2020 heeft de Stichting evangelische evenementen georganiseerd in
Terschelling. Zoals 2019 stond ook Nigeria op de planning. Echter vanwege de COVID-19 pandemie
heeft dit geen doorgang gevonden.
De Stichting heeft meer giften ontvangen dan vorig jaar en minder ontvangen dan begroot op totaal
niveau. De kosten zijn fors lager uitgevallen, omdat de geplande evenementen en reizen niet zijn
doorgegaan als gevolg van de COVID-19 pandemie. Netto komt de Stichting uit op een hoger resultaat
als het voorgaand jaar.
Specificatie giften
Giften algemeen
Giften evenementen
Totaal giften

31 dec 2020 (in EUR)
3.878
627
4.505

Begroting 2020 (in EUR)
2.900
2.063
4.963

31 dec 2019 (in EUR)
2.139
690
2.829

Kosten evenementen

1.118

3.725

2.291

Netto

3.386

1.238

538

5. Overige kosten
De kosten zijn hoger uitgevallen ten opzichte van vorig jaar. ICT/website kosten was de grootste
kostenpost in 2020 en betrof de update van de website.
Specificatie beheerkosten
Reiskosten
Studiekosten
Conferenties
ICT/website kosten
Bankkosten
Giften
Overige kosten
Totaal beheerkosten

31 dec 2020 (in EUR)
62
138
497
133
80
73
982

31 dec 2019 (in EUR)
17
141
27
150
210
9
553
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7.

Overige informatie

1. Bezoldiging bestuurders
De bestuurders en Evangelist ontvangen geen vergoeding vanuit de stichting. Het werk wordt verricht
op vrijwillige basis.
2. Gebeurtenissen na balansdatum
Geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening.
3. Resultaatbestemming
Het bestuur heeft besloten het gehele resultaat van € 2.404,- winst op te nemen in het eigen
vermogen.

Hilversum, 17 maart 2021
Statutaire bestuurders
G. Zwart (voorzitter)
J. Griffioen (bestuurder)
J. Griffioen-Vedder (secretaris)
D. Darko (penningmeester)
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