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Net als 2017 heeft het jaar 2018 in het teken gestaan van het verder bouwen aan de cultuur 
die we binnen Nieuw Leven Maastricht (NLM) graag willen zien. 
 

Onderwijs 
In 2018 is het onderwijs vervolgd dat gericht was op het leren uitleven van NLM 
kernwaardes, waarbij onder meer de volgende onderwerpen aan bod kwamen: 

• Levensstijl van aanbidding en gebed 

• God spreekt door Zijn woord en Zijn Geest 

• Vrijgevigheid 

Evenementen 
Gedurende het jaar heeft NLM diverse evenementen georganiseerd. In februari hebben we 
een team van de Eastgate School of Supernatural Ministry (ESSM) vier dagen op bezoek 
gehad. Begin mei hebben Nigel en Debbie Desmond gedurende aantal dagen invulling 
gegeven aan een profetische school.  
 
De “Hemel op Aarde” conferentie tijdens het Pinksterweekend was een hoogtepunt. Veel 
mensen die deel uitmaken van NLM waren betrokken bij de organisatie en uitvoering van de 
conferentie. Samen met het onderwijs en de profetische bediening van Julian en Katia 
Adams was dit een bevestiging dat we als kerk op de goede weg zijn. 
 
NLM is betrokken geweest bij de organisatie van de Walk for Freedom in Maastricht op 20 
oktober. 
 

Leiderschap 
Gedurende 2018 heeft het team van overzieners dezelfde samenstelling en 
organisatiestructuur gehad als in 2017. Iedere overziener is verantwoordelijk voor een 
deelgebied in de kerk: 

• Next Generation (kinderen, tieners, jongeren) 

• Aanbidding 

• Vriendschap 

• PR & Communicatie 

• Herstel 

• Familie 

• Welkom 

• Organisatie 

• Onderwijs 

In de loop van het jaar is binnen het team een begin gemaakt aan het vormen van visie en 
een eigen overtuiging voor oudstenschap en een meer definitief organisatiemodel. Aan het 
einde van het jaar hebben 7 van de 16 team leden besloten om met ingang van 2019 niet 
langer door te gaan als overzieners, omdat hun roeping of levensfase aanleiding gaf om op 



dat moment andere prioriteiten te stellen. Deze overgang naar andere rollen binnen NLM is 
in goed overleg en harmonieus verlopen. 
 
De overzieners hebben binnen hun deelgebieden gewerkt aan het rekruteren en begeleiden 
van teamleiders. Gedurende 2018 zijn in dat opzicht een tweetal trainingsdagen 
georganiseerd voor alle NLM leiders, een dag met Pete Carter in maart en een dag met 
Karim Landoulsi in september. 
 

Samenwerking 
Gedurende het jaar is de relatie met Eastgate (gevestigd te Gravesend, Engeland) verder 
gegroeid. Het bezoek van een Eastgate team In februari is eerder genoemd. Pete Carter is 
gedurende het jaar een paar keer op bezoek geweest in Maastricht. Diverse NLM 
overzieners en leden hebben deelgenomen aan bijeenkomsten en conferenties in Eastgate, 
al dan niet binnen een bredere “Living Fire” context van kerken met een vergelijkbare visie 
die met elkaar willen optrekken. 
 
Een belangrijke ontwikkeling gedurende 2018 is het aangaan van een samenwerking met 
Kingdom Lifestyle School (KLS) voor het opzetten van een “School of Supernatural Ministry” 
in Maastricht. De voltijd aanstelling van Bert de Hoop in NLM is vanaf september omgezet in 
een deeltijd aanstelling om ruimte te bieden voor een parttime aanstelling in KLS en daar 
verder visie uit te werken voor het vestigen van een apostolisch resource centrum in Zuid 
Limburg. 
 

Personeel  
De omzetting van de voltijd aanstelling van Bert de Hoop in een parttime aanstelling heeft 
ruimte geschapen voor het aannemen van: 

• Anne-Maaike van Schayck als office manager, 2 dagen per week vanaf september; 

• Michelle Powell als stafmedewerker aanbidding, 1 dag per week vanaf oktober; 

• Peter de Zwart als stafmedewerker NLM familie en Next Generation, 1 dag per week vanaf 

december. 

Doelstellingen 
Naast het bovenstaande hebben we een ons verder ingezet 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. 

 



Activiteiten 
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; 

• 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 delen van getuigenissen en gebedsverzoeken; 

• Onderhouden van relaties met bevriende kerken en bedieningen in de regio en 

daarbuiten. 

• Het voortzetten 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 2018.   
• 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. 

 
 

Inkomsten 2015 2016 2017 2018 
Periodieke giften  €    70.945   €        62.752   €      66.763   €    80.678  

Incidentele giften  €    17.255   €        12.587   €      10.278   €    21.774  

Liefdegaven  €    10.930   €           5.184   €        5.611   €       3.946  

Overige inkomsten  €       4.670   €           2.547   €        1.930   €       9.701  

Totaal  €  103.800   €        83.069   €      84.583   €  116.099  
     

Uitgaven 2015 2016 2017 2018 
Werk  €    60.000   €        60.000   €      54.750   €    55.408  

Bijeenkomsten  €    22.880   €        14.338   €      13.592   €    30.315  

Kantoor  €       6.172   €           6.864   €        7.295   €       9.206  

PR  €       3.350   €           1.946   €        2.250   €       1.581  

Training  €       1.289   €           2.882   €        2.793   €       2.597  

Bedieningen  €       2.673   €              573   €        3.279   €         -253  

Donaties 
 

 €           4.000   €        3.006   €       4.900  

Reservering 
 

 €           4.925   €        6.345   €       6.809  

Financiele baten/lasten 
 

 €                 30   €            278   €           -11  

Totaal  €    96.364   €        95.558   €      93.589   €  110.551  

Saldo  €       7.436   €       -12.490   €       -9.006   €       5.548  
     

Jaar 2015 2016 2017 2018 
Inkomsten  €  103.800   €        83.069   €      84.583   €  116.099  

Uitgaven  €    96.364   €        95.558   €      93.589   €  110.551  

Saldo  €       7.436   €       -12.490   €       -9.006   €       5.548  
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