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Inleiding
Als initiatiefnemer is er altijd het verlangen geweest om mensen te vertellen over Jezus,

om getuigen te zijn. Daarbij heb ik vaak ervaren en geloofd dat Jezus de oplossing is voor
vele problemen van de tijd waarin wij leven. Mede door ervaringen in mijn eigen leven
(burn-out) heb ik ervaringen gehad met de Heilige Geest. Door deze ervaringen, aanrakingen
werden blokkades in mijn leven weggenomen, waardoor ik meer ruimte ervoer in mijn
leven. Het is mijn verlangen, om andere mensen te willen helpen door counseling en gebed,
omdat ik zelf hierdoor bevrijding heb mogen ervaren.
Met het brengen van het evangelie, ben ik langere tijd bezig geweest op verschillende
manieren. Tijdens mijn jeugdjaren bij Youth for Christ was ik al betrokken bij
evangelisatiewerk. Vanuit mijn kerk heb ik meerdere malen evangelisatie activiteiten met
een team georganiseerd. Sinds 2012 werd steeds meer duidelijk dat God mij riep om het
evangelie te brengen, onder andere door middel van prediking. Vanaf dat jaar is er een
proces opgang gekomen waarin duidelijk werd dat God wilde dat ik het land in zou gaan om
het evangelie te prediken. Hieruit is stichting Newlife Ministries is ontstaan.

De stichting Newlife Ministries zal gericht zijn op het brengen van het evangelie gericht op
redding, levensverandering en vernieuwing en genezing. Activiteiten kunnen zo
professioneler opgezet worden.

2. Strategie
2.1 Missie
Newlife Ministries heeft als missie om de levens veranderende boodschap van het evangelie
van Jezus Christus, uit te leggen en zichtbaar te maken door persoonlijke praktische
toepassing in het dagelijks leven. En de passie en liefde die Jezus heeft voor mensen
zichtbaar te maken en uit te dragen

2.2 Visie
Newlife Ministries richt zich op het brengen van de levens veranderende boodschap van
Jezus Christus die leidt tot; genezing, bevrijding, innerlijk herstel en een praktische
toepassing in het dagelijks leven.
Dit doen we nationaal en internationaal, door het spreken in kerken, tijdens campagnes en
conferenties, waarbij zoveel mogelijk de samenwerking met plaatselijke kerken en
christelijke organisaties gezocht wordt.

2.3 Statutaire doelstelling
In de statuten van Stichting Newlife Ministries staat het doel als volgt verwoord:
1. De stichting heeft ten doel:
Door middel van het evangelie te brengen als van een levensveranderde boodschap, mensen
helpen en 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.
a. Te voorzien in Bijbelstudie groepen, om nieuw gelovigen te ondersteunen in hun
geloof en hen te begeleiden naar geestelijk volwassen gelovigen.
b. Mensen die vastgelopen zijn, te begeleiden door pastorale counseling gebaseerd op
Bijbelse principes en de principes van bevrijdingspastoraat.
c. Het geven van Bijbelstudie in kerken.
d. In samenwerking met kerken en organisaties het houden van evangelisatie events. En
genezings samenkomsten.
e. het beschikbaar stellen van faciliteiten om werkzaamheden van Newlife Ministries te
kunnen uitvoeren.
f. Spreken op conferenties.
g. het “om niet” beschikbaar stellen van een gebedspastoraat;

2.4 Middelen
Om haar doel te bereiken heeft de Stichting middelen nodig. Om deze middelen te
verkrijgen wordt er voorlichting gegeven en informatie verstrekt in relatie tot de doelstelling
van de stichting om zo financiële en materiële middelen te kunnen verwerven. Aan de
bezoekers, familie, vriendenkring, bedrijven en sponsoren wordt gevraagd te overwegen een
gift te geven aan Stichting Newlife Ministries om zo dit werk mogelijk te maken.

2.5 Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk. Om de doelstelling te kunnen verwezenlijken werkt
de Stichting naast de evangelist met vrijwilligers die maximaal een fiscaal toegestane
vrijwilligersvergoeding ontvangen. Naast de normale beheers- en administratiekosten
komen alle gelden ten goede aan de doelstelling van de stichting.

2.6 Bestemming liquidatiesaldo
Bij ontbinding van de stichting komt een eventueel batig saldo ten goede aan een andere
ANBI geregisterde stichting, welke in overeenstemming is met het doel van de stichting.

2.7 Concrete doelen 2021 - 2023
 Het brengen van het evangelie d.m.v. zoveel mogelijk spreekbeurten in Nederland.
 Organiseren van eigen evangelisatie bijeenkomsten /campagnes en
genezingssamenkomsten
 Uitbreiden gebedsteam.
 Fondswerving, ontwikkelen achterban/ uitbreiding netwerk.
 Actief facebook beheer/ communicatie.
 Ontwikkelen en in gang zetten van PR activiteiten.

2.8 Lange termijn doelen






Verkondiging van het evangelie in Nederland en daar buiten
Organiseren van 4 x per jaar eigen evangelisatie-,gebeds- en herstelcampagnes
Regelmatig bezoek binnenlandse en buitenlandse projecten;
Uitbreiden netwerk voor samenwerking andere organisaties op gebied van pastoraat.
Onderwijs/ Bijbelstudies voor groepen.

3. Organisatie en werkzaamheden
3.1 Bestuur stichting
Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid van Stichting Newlife
Ministries en bestaat uit vijf leden: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en
twee bestuursleden. Het bestuur komt 4 keer per jaar bij elkaar om de gang van zaken te
bespreken en maakt daar verslag van. De bestuursleden van Stichting Newlife Ministries
ontvangen geen beloning.

3.2 Dagelijkse werkzaamheden
De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd/gecoördineerd door de evangelist i.s.m.
secretaris van het bestuur. Die als evangelist en uitvoerende van de stichting functioneert.
Werkzaamheden vinden plaats vanuit huis, waar preek voorbereiding plaatsvindt.
Bijbelstudies worden voorbereid en uitgewerkt. Daarnaast bestaan de werkzaamheden uit
het versturen van mailing aan en het uitbreiden van het netwerk. Daarnaast zal
deelgenomen worden aan evangelisatie activiteiten locaal en landelijk, in samenwerking met
andere organisaties en kerken. Tevens wordt er aan huis Bijbelstudie gegeven.

3.3 Vrijwilligers
Vrijwilligers worden, wanneer nodig, ingezet bij het organiseren van eigen evangelisatie
campagnes en herstel bijeenkomsten.

3.4 Voorlichting
De werkzaamheden van Stichting Newlife Ministries worden onder de aandacht gebracht
door middel van een website www.newlifeministries.nl verder door regelmatig verschijnende
nieuwsbrieven. En d.m.v. het uitreiken van flyers in kerken.
1x per jaar organiseren we een fysieke bijeenkomst voor donateurs, mensen uit het
gebedsteam en mensen die geïnteresseerd zijn in het werk van NLM.

3.5 Werving van gelden
Het bestuur geeft, al dan niet met behulp van vrijwilligers, voorlichting met het doel fondsen
te verwerven. Daarnaast schrijft het bestuur instellingen en bedrijven aan om voor
specifieke projecten bijdragen te verwerven.
Er zal een mailing worden verzorgd om vrienden, familie en andere bekenden te betrekken
bij en ervoor te interesseren om als “achterban” dit initiatief in gebed te nemen, maar ook
financieel te ondersteunen.
De fondsenwerving van de Stichting bestaat uit bestemde fondsen en onbestemde fondsen.
Bestemde fondsen zijn geoormerkt voor specifieke programma's en kunnen derhalve niet
worden aangewend voor algemene doeleinden. Onbestemde fondsen daarentegen zijn niet
geoormerkt en kunnen worden aangewend voor algemene doeleinden.

4. Beheer
4.1 Kamer van Koophandel
Stichting Newlife Ministries is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer; 63248522

4.2 Belastingdienst -ANBI
Sinds mei 2018 heeft de belastingdienst de Stichting aangemerkt als ANBI. Met
terugwerkende kracht vanaf januari 2018.

4.3 Administratie
De Stichting houdt een administratie aan waaruit de aard en de omvang van de inkomsten
alsmede de kosten van werving en beheer en de andere door de Stichting gemaakte kosten
blijkt. Tevens blijkt uit de administratie de omvang van het vermogen.

4.4 Beperkt eigen vermogen
Het vermogen blijft beperkt tot een vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de
Stichting.

4.5 Beheer en bestedingen van het vermogen
Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een spaarrekening, waarmee geen
beleggingen gedaan worden.
Als investering in het koninkrijk van God is het bestuur voornemens 10% van de onbestemde
fondsen in enig jaar te doneren aan derde partijen met een vergelijkbaar doel als die van
Stichting i.e. het verspreiden van de evangelie en de liefde van Jezus. De individuele
bestuurders van de Stichting beschikken niet over het vermogen van de Stichting, alsof het
hun eigen vermogen is (voorwaarde 4 van de ANBI). Donaties aan derde partijen worden
derhalve voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd aan het gehele bestuur. Dit betreft een
goedkeuring van zowel eenmalige als periodieke donaties aan derde partijen.

4.6 Jaarrekening
Na afloop van ieder jaar wordt voor 1 juli een jaarrekening (balans en staat van baten en
lasten) door de penningmeester opgesteld en door het bestuur vastgesteld. Overwogen
wordt om de jaarstukken door een registeraccountant of accountantsadministratieconsulent te laten controleren.

4.7 Begroting
Ieder jaar wordt voor 1 december een begroting voor het volgende jaar door de
penningmeester opgesteld en door het bestuur vastgesteld.

Laatste aanpassing d.d. 30-04-2021

