Algemeen verslag 2017
Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van het verder bouwen aan de cultuur die we
binnen Nieuw Leven graag willen zien. In 2017 zijn we verder gegaan met het onderwijs en
leren uitleven van de waardes die we als kernwaardes binnen NLM hebben gedefinieerd.
• God is goed de hemel is open
• God spreekt door Zijn woord en Zijn Geest
• Liefde voor mensen
• Levensstijl van aanbidding en gebed
• Vrijgevigheid
• Cultuur van eer
• We zijn een familie
Het is prachtig om te zien hoe deze waardes bij steeds meer mensen beginnen te leven als
persoonlijke waardes die hen helpen om God en Zijn koninkrijk zichtbaar, vol liefde en
betrokken te laten zijn.
Begin 2017 hebben we een besluit genomen voor een voorlopig organisatiemodel wat beter
aansluit bij de missie, visie en waardes van NLM. Concreet betekent dat we voor de
komende periode werken met een team van overzieners, die verantwoordelijk zijn voor
verschillende deelgebieden in de kerk. Op dit moment hebben we gekozen voor de volgende
deelgebieden:
• Next Generation (kinderen, tieners, jongeren)
• Aanbidding
• Vriendschap
• PR & Communicatie
• Herstel
• Familie
• Welkom
• Organisatie
• Onderwijs
De betreffende overzieners zijn in 2017 aan de slag gegaan met het benaderen van
teamleiders om samen met hun teams de betreffende deelgebieden verder vorm te geven.
De verwachting is dat dit ook in 2018 nog de nodige tijd zal vragen. Met de start van het
overzieners team is er een einde gekomen aan het “kernteam” wat op geweldige wijze de
afgelopen jaren de kerk heeft gediend en opgevangen na de transitie die we in 2015 in gang
hebben ingezet.
Naast de reguliere activiteiten hebben we in 2017 actief ingezet in het laten groeien van
relaties die ons kunnen helpen met het verwezenlijken van de visie die we hebben voor NLM
Maastricht. Dit is onder meer gebeurd door deel te nemen aan “Living Fire” training van
Eastgate (Northfleet - UK) samen met een aantal andere kerken uit Europa en door het
bezoek van de “Ecole de transformation” (Rennes – France).

Naast het bovenstaande hebben we een start gemaakt om ons actief in te zetten op het
ontwikkelen van onderstaande punten die deel uitmaken van ons 5-jaren plan:
• Nieuw Leven als een gemeenschap van aanbidding, gebed, herstel en leven in en
vanuit de merkbare aanwezigheid van God;
• Nieuw Leven als een gemeenschap 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;
• Nieuw Leven als een gemeenschap van discipelschap & geestelijke groei waar we
genieten van Gods merkbare aanwezigheid in onze levens, spreken wat Jezus spreekt
en doen wat Jezus doet;
• Nieuw Leven als een gemeenschap die beseft dat ze niet bestaat voor zichzelf maar
om anderen te zegenen;
• Nieuw leven als een gemeenschap die leeft om individuen, regio’s en landen op een
plek van genezing en herstel te brengen door de liefde, waarheid en kracht van God.
In relatie tot bovenstaande doelen zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
• Zondagsdiensten met (voor de kinderen) een gedeeltelijk eigen programma;
• Geven van training 1: Discipelschapstraining;
• Geven van training 2: Fire Starters;
• Diensten met een bijzonder karakter zoals doopdiensten, trouwdiensten, opdragen van
kinderen en bijzondere diensten rondom Pasen, Kerst, Vader- & Moederdag;
• Thema-avonden met gastsprekers, bijvoorbeeld over aanbidding, profetie en familie;
• Het opzetten en organiseren van “Upper Room” een prachtige avond voor vrouwen;
• Een eigen programma voor de kinderen, wat aansluit bij missie, visie en waardes van
NLM als geheel;
• Tieneractiviteiten waaronder twee maandelijkse ontmoetingen, activiteiten en een eigen
kamp
• Het organiseren van trainingen in lijn met de visie;
• Het onderhouden van pastorale gesprekken;
• Onderhouden van NLM thuisgroepen;
• Leiderschaps- & diverse teamontmoetingen;
• Samenwerking met andere kerken in de regio, waaronder betrokkenheid in de
organisatie van “Serve the City Maastricht”;
• Het rijden van de soepbus in samenwerking met het “Leger des heils”;
• Het organiseren van de NLM voedselbank;
• Het delen van getuigenissen en gebedsverzoeken;
• Onderhouden van relaties met bevriende kerken en bedieningen in de regio en daarbuiten.
• Het starten van sozo bevrijdingsessies.

Nieuw Leven is een kerk die voornamelijk draait op vrijwilligers. We zijn enorm dankbaar
voor het vertrouwen, de inzet en de vrijgevigheid waarmee iedereen afgelopen jaar mee
heeft geholpen om de visie van Nieuw leven Maastricht gestalte te geven in de praktijk.
Mede dankzij jullie steun en support kunnen we samen groeien om God en Zijn koninkrijk
zichtbaar, vol van liefde en betrokken te laten zijn.

Financieel verslag
Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het boekjaar 2017.
•
•
•
•
•
•
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•
•

De inkomsten bij Nieuw Leven Maastricht bestaan uit periodieke giften, incidentele giften,
liefdegaven en overige giften.
Werkgeverskosten waren voor 2017 opgebouwd uit werkzaamheden voor Nieuw Leven
Maastricht.
Diensten/Meetings: huur gebouw, audio- en videotechniek, instrumenten, verzekeringen,
inrichting en inboedel, sprekersvergoedingen, reiskosten sprekers;
Office: organisatiekosten, huur kantoor/huiskamer, taakgroepen, kantoormateriaal, IT en
software, bankkosten, accountantskosten, telefoonkosten;
PR en Representatie: videoportretten, website, printkosten, ontwerpkosten;
Projecten en Events: bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen, trainingsschool, conferenties;
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;
Giften vanuit NLM aan bedieningen, apostolische relaties en support van projecten in de stad.
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Periodieke giften
Incidentele giften
Liefdegaven
Overige inkomsten
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€ 17.255
€ 10.930
€ 4.670

€
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62.752
12.587
5.184
2.547

€ 66.763
€ 10.278
€ 5.611
€ 1.930
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€ 103.800

€

83.069

€ 84.583

2015

2016

Werkgeverskosten
Diensten/Meetings
Office
PR en Representatie
Bedieningen
Training en toerusting
Donaties
Reserveringen
Financiele baten/lasten
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€ 3.350
€ 2.673
€ 1.289
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€ 54.750
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€ 3.006
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€
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Saldo

€ 96.364
€ 7.436

€
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-12.490

€ 93.589
€ -9.006
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