
Algemeen	  Verslag	  2015	  	  
Het	  jaar	  2015	  is	  voor	  Nieuw	  Leven	  vooral	  een	  bewogen	  jaar	  van	  transitie	  geweest.	  Samen	  
met	  het	  teamleidersteam	  zijn	  we	  een	  traject	  in	  gegaan	  van	  herontwikkeling	  van	  de	  visie,	  
missie	  &	  waarden	  voor	  de	  komende	  5	  jaar.	  Dit	  heeft	  o.a.	  geresulteerd	  in	  een	  visiedocument	  
waar	  we	  de	  komende	  jaren	  actief	  mee	  aan	  het	  werk	  gaan.	  	  
	  
Het	  traject	  van	  visie	  ontwikkeling	  heeft	  ook	  geleid	  dat	  we	  in	  goed	  overleg	  afscheid	  hebben	  
genomen	  van	  New	  Ground.	  In	  eerste	  instantie	  zijn	  er	  aan	  het	  begin	  van	  het	  jaar	  serieuze	  
pogingen	  gedaan	  tot	  een	  intensievere	  samenwerking,	  waaronder	  het	  in	  dienst	  nemen	  van	  
een	  betaalde	  kracht.	  Uiteindelijk	  is	  gebleken	  dat	  inzichten	  in	  visie	  en	  de	  dagelijkse	  uitvoering	  
in	  de	  praktijk,	  te	  ver	  uit	  elkaar	  lagen	  om	  nog	  langer	  met	  elkaar	  samen	  te	  werken.	  
	  
Naast	  het	  ontwikkelen	  van	  de	  visie	  hebben	  we	  in	  2015	  vooral	  geïnvesteerd	  in	  het	  op	  orde	  
krijgen	  van	  facilitaire	  zaken	  om	  de	  kerk	  draaiende	  te	  houden.	  We	  hebben	  support	  gehad	  van	  
verschillende	  vrijwilligers	  die	  meerdere	  dagdelen	  voor	  Nieuw	  Leven	  gewerkt	  hebben	  om	  de	  
activiteiten	  die	  we	  houden	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  organiseren.	  	  
	  
Een	  belangrijk	  deel	  van	  2015	  is	  gebruikt	  voor	  het	  ontwikkelen	  van	  de	  visie	  voor	  het	  
Misericorde	  project	  in	  Maastricht.	  Dit	  heeft	  geresulteerd	  in	  een	  goede	  samenwerking	  met	  
Staysocial	  en	  het	  verkrijgen	  van	  een	  nieuwe	  huisvestingslocatie	  voor	  Nieuw	  Leven.	  We	  
hopen	  medio	  2016	  te	  kunnen	  verhuizen	  om	  de	  komende	  jaren	  op	  een	  vaste	  plek	  verder	  
vorm	  te	  geven	  aan	  de	  visie	  die	  God	  ons	  gegeven	  heeft.	  
	  
Een	  belangrijke	  rode	  draad	  die	  door	  2015	  heeft	  heen	  gelopen	  is	  het	  onderwijs	  over	  identiteit	  
en	  het	  besef	  dat	  we	  geroepen	  zijn	  om	  het	  koninkrijk	  van	  God	  te	  brengen.	  De	  
‘transformational	  trainingsschool’	  waar	  we	  65	  mensen	  hebben	  getraind,	  heeft	  hier	  een	  
belangrijk	  aandeel	  in	  gehad.	  
	  
Naast	  het	  bovenstaande	  zijn	  er	  de	  nodige	  activiteiten	  geweest,	  waaronder	  de	  volgende:	  
• Zondagsdiensten	  met	  (voor	  de	  kinderen)	  een	  gedeeltelijke	  eigen	  programma	  
• Ontmoetingen	  op	  de	  woensdagavond	  voor	  gebed,	  onderwijs	  en	  aanbidding	  
• Bijzondere	  diensten	  rondom	  Pasen,	  kerst,	  Vader-‐	  &	  Moederdag	  	  
• Tieneractiviteiten	  waaronder	  twee	  maandelijkse	  ontmoetingen	  en	  extra	  activiteiten	  

zoals	  o.a.	  een	  kamp	  
• Het	  organiseren	  van	  trainingen	  en	  bezoeken	  van	  conferenties	  in	  lijn	  met	  de	  visie	  
• Het	  onderhouden	  van	  pastorale	  gesprekken	  
• Kampeerweekend	  
• Leiderschaps-‐	  &	  diverse	  teamontmoetingen	  
• Samenwerking	  met	  en	  organisatie	  van	  Serve	  the	  City	  
• Stay	  clean	  ontmoetingen	  	  
• Soepbus	  in	  samenwerking	  met	  het	  Leger	  des	  heils	  
• NLM	  Voedselbank	  
• Genezing	  op	  straat	  &	  God	  encounters	  



• Het	  uitwisselen	  van	  getuigenissen	  en	  gebedsverzoeken	  
• Onderhouden	  van	  contacten	  met	  bevriende	  kerken	  en	  bedieningen	  

Financieel	  verslag	  2015	  	  
Hieronder	  een	  overzicht	  van	  de	  inkomsten	  en	  uitgaven	  van	  het	  boekjaar	  2015.	  	  
• De	  inkomsten	  bij	  Nieuw	  Leven	  Maastricht	  bestaan	  uit	  periodieke	  giften,	  Grants,	  incidentele	  

giften,	  liefdegaven	  en	  overige	  giften.	  
• Werkgeverskosten	  waren	  voor	  2015	  opgebouwd	  uit	  werkzaamheden	  voor	  Nieuw	  Leven	  

Maastricht	  en	  werkzaamheden	  ten	  behoeve	  van	  New	  Ground.	  	  
• Diensten	  /	  Meetings	  (huur	  gebouw,	  audio	  en	  video	  techniek,	  instrumenten,	  verzekeringen,	  

inrichting	  en	  inboedel	  ed,	  sprekersvergoedingen,	  reiskosten	  sprekers)	  
• Office	  	  (Organisatiekosten,	  Huur	  kantoor	  /	  huiskamer,	  taakgroepen,	  kantoormateriaal,	  IT	  en	  

software,	  bankkosten,	  accountantkosten,	  telefoonkosten	  ed)	  
• PR	  en	  Representatie	  (videoportretten,	  website,	  printkosten)	  
• Projecten	  en	  Events	  (bijzondere	  diensten	  zoals	  kerst,	  pasen	  ed,	  trainingsschool)	  
• Bedieningen	  (Jongerenwerk,	  Kinderwerk,	  Aanbiddingsteam,	  Serve	  the	  city,	  Bijzondere	  bijstand,	  

Centrum	  van	  hoop,	  giften	  aan	  apostolische	  relaties	  &	  bedieningen)	  
• Training	  en	  Toerusting	  (in-‐	  en	  externe	  trainingen,	  vakliteratuur,	  teamontmoetingen)	  

	  

	  
	  

Periodieke 
giften Grant Incidentele 

giften Liefdegaven Overig 

New Ground € 63.319  € 938  

NLM € 70.945  € 17.255  € 10.930  € 4.670  
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New Ground € 64.008  

NLM € 60.000  € 17.160  € 6.172  € 3.350  € 5.720  € 2.673  € 1.289  
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Uitgaven 2015 


