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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Nieuw Leven Maastricht
5 9 1 6 8 5 7 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Pater Kustersweg 24
0 4 3 2 3 4 0 0 3 0

E-mailadres

info@nieuwlevenmaastricht.nl

Website (*)

http://www.nieuwlevenmaastricht.nl

RSIN (**)

8 1 8 1 7 5 2 2 9

Naam landelijke
Nieuw Leven Maastricht
kerkgenootschap
In welke landen is uw
Nederland
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

IB 116 - 1Z*2FOL

Statutair bestuur van
het kerkgenootschap
Het bestuur van het
kerkgenootschap
kan aan de hand van
eigen statuut/kerkorde
beschreven worden.
De namen van bestuurders
behoeven niet te worden
vermeld.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

3
6 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Voorzitter: Bert de Hoop
Secretaris: Paul Boekhout
Penningmeester: Gerke Geurts

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

Nieuw Leven Maastricht (NLM) heeft ten doel om God en Zijn koninkrijk door onze
levens zichtbaar, vol van liefde en betrokken te laten zijn op de plekken waar Hij ons
plaatst en leidt.
NLM tracht dit doel te bereiken door de volgende visie en waardes:
- Jezus is het middelpunt, Hij bouwt de kerk (Een plek van aanbidding, gebed, herstel
en leven in en vanuit de merkbare aanwezigheid van God);
- Een familie vol van liefde (Een plek waar we leven als geliefde zonen en dochters van
de hemelse Vader, bekleed met zijn glorie, geroepen om voor anderen een broer, zus
vader of moeder te zijn);
- Getraind en toegerust om Jezus zichtbaar te maken (Een plek van discipelschap &
geestelijke groei waar we genieten van Gods merkbare aanwezigheid in onze levens,
spreken wat Jezus spreekt en doen wat Jezus doet);
- Betrokken in de missie van God (Een kerk die beseft dat ze niet bestaat voor zichzelf
maar om anderen te zegenen).

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal
antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

Welke werkzaamheden verricht het
kerkgenootschap?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

NLM tracht haar doelstelling te bereiken door:
- Het houden van samenkomsten in Maastricht en omstreken;
- Het stimuleren en het organiseren van bijeenkomsten in kleine groepen waarbij
gebed, Bijbelstudie, vriendschap, zorg voor elkaar en praktische & geestelijke hulp voor
de samenleving centraal staan;
- Het geven van godsdienstonderwijs; door middel van prediking, training en
conferenties;
- Het organiseren en aanbieden van kinder-, tiener-, jeugd- en jongerenwerk;
- Evangelisatie & Zendingswerk;
- Het verlenen van diakonale & pastorale zorg;
- Alle andere wettige en passende middelen.

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

De inkomsten van NLM bestaan primair uit periodieke en incidentele giften van leden
en bezoekers. Een klein deel van de inkomsten bestaat uit bijdragen voor
trainingsmateriaal of onkostenvergoedingen voor spreekbeurten van werknemers.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

De inkomsten worden besteed aan bekostiging van salarissen, organiseren van
bijeenkomsten en trainingen (zaalhuur, catering, etc.) en vrijwilligersvergoedingen.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://nieuwlevenmaastricht.nl/Publisher/File.aspx?
ID=296517

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerkgenootschap waartoe
de plaatselijke kerkgemeenschap behoort.

Het beloningsbeleid van NLM volgt de CAO Welzijn en de salarisschalen zoals
voorgesteld door de Vereniging Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Vanaf februari 2020 werkt NLM samen met geestverwante organisaties in de
ontwikkeling van voormalig klooster Sint Gerlach, oftewel “The Abbey” in Cadier en
Keer. Vanaf dit moment brak ook de coronapandemie uit, waardoor we alleen de eerste
maanden van het jaar gebruik hebben gemaakt van de kerkzaal voor diensten onder
de beperkingen die door de overheid waren opgelegd. De zondagsdiensten zijn toen
wel live gestreamd via internet. Daarna zijn we overgestapt op twee wekelijkse
talkshows en interactieve virtuele Zoom meetings op de zondagen.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteiten verslag te vinden is.

Open

Doordeweeks heeft de trainingsschool wel doorgedraaid, ook weer onder de
beperkingen die door de overheid waren opgelegd. 13 studenten hebben dit jaar op
vrijdagen deelgenomen aan de Kingdom Lifestyle School.

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

2 0 2 0

Rekening

Rekening (*)

2020

2019

Begroting (***)

2021

Opbrensten uit bezittingen

€

0

€

0

€

Bijdragen kerkleden

€

171.794

€

159.684

€

150.000

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

20.136

€

11.163

€

15.000

Totaal baten

€

191.930

€

170.847

€

165.000

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

79.232

€

71.704

€

75.000

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

12.720

€

18.396

€

15.000

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

3.900

€

13.800

€

3.000

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

56.292

€

21.929

€

55.000

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

4.044

€

4.006

€

6.000

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

34.622

€

26.142

€

5.000

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

5.951

€

6.870

€

6.000

Totaal lasten

€

196.761

€

162.847

€

165.000

Lasten

+

+
+

Resultaat

Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

€

-4.831

+
+

€

8.000

+

+
+

€

0

NLM is in februari 2020 naar de Abbey verhuisd, hetgeen heeft geleid tot aanzienlijk
hogere lasten voor huisvesting. We beschouwen deze hogere lasten als een
investering om de visie voor de The Abbey als een apostolisch resouce center mogelijk
te maken. De werknemerskosten zijn gedurende 2020 verlaagd door beeindiging van
diverse deeltijd dienstbetrekkingen. Gedurende de coronacrisis zijn de inkomsten uit
giften grotendeels stabiel gebleven. Naar aanleiding van de beperkingen op fysieke
bijeenkomsten ten gevolge van de corona maatregelen zijn aanzienlijke investeringen
gedaan in apparatuur en faciliteiten om bijeenkomsten live uit te kunnen zenden via het
internet.
2021 zal in het teken staan van het weer opstarten van fysieke bijeenkomsten in The
Abbey. Dit zal naar verwachting gepaard gaan met aanvullende investeringen om de
faciliteiten voor bijeenkomsten zo veel mogelijk op orde te brengen. In de aanloop naar
verwachte integratie van NLM en Kingdom Lifestyle, zullen er geen grote wijzigingen
zijn in het personeelsbestand.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

+

Open

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

