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1. Inleiding 

  
Stichting Het Nieuwe Leven is een christelijke organisatie, die vanuit het 

Woord van God handelt. De Bijbel is onze leidraad. 

En het evangelie van Jezus Christus is ons uitgangspunt. 

 

Vanuit de liefde van Jezus willen wij ons geloof delen met onze naaste.   

Dit doen we door praktisch het geloof met ze te delen, door evangelisatie, 

jongerenwerk, onderwijs en praktische hulp of begeleiding. 

Dit doen we zowel in Nederland als in het buitenland. 

 

Het afgelopen jaar hebben wij weer verschillende mensen in Nederland 

kunnen helpen, maar ook onze medemens in Oeganda. 

 

Wij geloven dat er door Gods genade genezing, bevrijding, rust en vrede 

komt. En wij willen hiervoor een instrument zijn in Gods hand. 

 

 

 

 

 

 



2. Doel en werkwijze 

 

Ons doel is het herstel van de mens naar geest, ziel en lichaam, gebaseerd 

op de bijbel, Gods geïnspireerde Woord. 

Wij bieden psychosociale hulp en begeleiding aan mensen met een 

hulpvraag en zullen zonodig mensen doorverwijzen. 

Ook organiseren wij activiteiten om  elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en 

te helpen. Al onze activiteiten, hulp en begeleiding bieden wij gratis aan. 

 

Om ons doel te verwezenlijken, hebben wij o.a. de volgende activiteiten: 

   

• Hulp bieden aan mensen in nood. 

• Jongerenavonden 

• Celebrate healing huisfeesten 

• Vrouwenochtenden 

• Gebedsbijeenkomsten 

• Pastorale hulpverlening (o.a. bevrijdingspastoraat) 

•  Het uitdragen van de blijde boodschap met toewijding en passie, dmv 

 evangelisatie-acties. 

• Het samenbrengen van mensen zodat we voor elkaar een hand en een 

   voet kunnen zijn. 

• Verdere hulpverlening die met deze dingen verband houden en 

   bevorderlijk zijn zowel in Nederland als in het buitenland 

 

Het afgelopen jaar, hebben wij iedere maand een celebrate healing 

huisfeest gehouden. Dit is altijd de 3e vrijdagavond van de maand. 

Op deze avonden mochten wij vele mensen ontvangen in onze tent, alwaar 

we samen gegeten hebben, samen gezongen, gebeden en onze harten 

gedeeld hebben. 

Deze avonden zijn gratis, en iedereen neemt naar vermogen wat te eten 

mee, en de rest wordt vanuit de stichting betaald. 

 

Zo was er ook iedere laatste zaterdagavond van de maand, een avond voor 

jongeren van 12-16 jaar, genaamd Friendszone. 

Op deze avonden mochten wij verschillende jongeren ontvangen en samen 

met hen een coole tijd beleven. Ook deze avonden zijn gratis, en de 

activiteiten worden betaald vanuit de stichting. 

Een hoogtepunt was, om samen weer met een deel van de groep op het 

terrein van Opwekking te bivakkeren.  Deze activiteiten worden geleid door 

Henk Vedder en Danielle van Engelen. 

 

Verder was er de eerste vrijdagavond van de maand, een clubavond voor 

jongens van 9-12 jaar. Deze club wordt de Gideonsbende genoemd. Op 

deze club wordt er bijbelonderwijs gegeven, op een praktische en 

aansprekende manier. Deze avonden worden geleid door Henk Vedder ook 

deze avonden zijn voor de deelnemers gratis. 

 



Naast deze activiteiten, zijn er verschillende mensen begeleid in het 

bevrijdingspastoraat, door Henk en Jeanet Vedder. Hier wordt geen geld 

voor gevraagd. 

 

Ook zijn er dit jaar een aantal vrouwenochtenden georganiseerd, door 

samen te ontbijten en elkaar te ontmoeten. Deze ochtenden worden door 

Jeanet Vedder gehost, en zijn voor de andere vrouwen vrij toegankelijk. 

  

Daarnaast staat Henk Vedder geregeld op de markt in Spakenburg om 

aldaar te evangeliseren en te bidden voor mensen. Hiervoor gebruikt hij een ‘ 

healing-station’ , wat inhoudt, dat mensen op een stoel kunnen zitten en 

kunnen laten bidden voor genezing, redding en bevrijding. Uiteraard wordt 

hier geen geld voor gevraagd want Gods genade is ook gratis. 

 

In 2015 is er ook een zendingsreis geweest naar Oeganda. 

Henk en Jeanet Vedder zijn met nog drie peronen 4 weken in Oeganda 

geweest, We hebben daar een dak op een kerk kunnen zetten maar ook 

een waterpomp kunnen plaatsen zodat er weer gezond drinkwater is. 

Verder hebben we onderzocht  wat de stichting voor dit land verder kan 

betekenen.  

  

Alle verslagen, foto’s van onze activiteiten zijn terug te vinden op de website 

van het nieuwe leven. 

www.hetnieuweleven.com 

 

 

3. Organisatie 

 

De stichting Het Nieuwe Leven bestaat uit een bestuur van 3 personen. 

Henk en Jeanet Vedder en Danielle van Engelen 

 

Voorzitter: Jeanet Vedder 

Penningmeester: Henk Vedder 

Secretaris: Danielle van Engelen 

  

Het bestuur ontvangt geen beloning. 

Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar en indien noodzakelijk vaker. 

Op deze momenten worden de activiteiten doorgenomen, en de 

planningen gemaakt en zo ook voorbereiding voor zendingsreizen. 

Het bestuur houdt zich aan de afspraken, die vermeld staan in de statuten. 

Ieder besluit en uitgave wordt weloverwogen genomen. 

 

  

 

 

 

 

http://www.hetnieuweleven.com/


4. ANBI 

 

 

Wij hebben een ANBI status, dat wil zeggen dat de belastingdienst ons erkent 

als Algemeen Nut Beogende Instelling. Het voordeel hiervan is dat giften 

geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen of winst. 

Elk jaar zullen wij een jaarrekening maken, welke ook op onze website 

gepubliciteerd zal worden. 

 

 

 

 

 

5. Financieel Jaarverslag 

 
Staat van bezittingen en schulden per 31-12-2014 

  

    Activa 31-12-15 
 

31-12-14 

    Materiele vaste activa  € -    
 

 € -    

    Vlottende activa 
   Vorderingen  € -    

 
 € -    

Liquide middelen 
   Betaalrekening NL 23 INGB 0006256591  € 7.729,74  

 
 € 198,75  

Spaarrekening NL 23 INGB 0006256591  € 1.058,75  
 

 € 1.313,69  

 
 € 8.788,49  

 
 € 1.512,44  

    Totaal  € 8.788,49  
 

 € 1.512,44  

    

    

    

    Passiva 31-12-15 
 

31-12-14 

    Stichtingsvermogen  € 8.788,49  
 

 € 1.512,44  

    Kortlopende schulden < 1 jaar  € -    
 

 € -    

    

    Totaal  € 8.788,49  
 

 € 1.512,44  

    Staat van baten en lasten over 2015   
  

 
31-12-15 

  Verantwoording activiteiten 
   

    Ontvangsten: 
   Giften algemeen  € 2.226,92  

  Giften Oeganda 2015  € 19.622,03  
  

    Totaal ontvangsten 
  

 € 21.848,95  

     
 
 

   



Uitgaven 

Projecten: 
   Friendzone  € 500,50  

  Gideonsbende  € 315,52  
  Vrouwenochtend  € 229,65  
  Huisfeesten  € 31,15  
  Oeganda in 2015  € 12.623,55  
  Totaal uitgaven projecten 

  
 € 13.700,37  

    Overige kosten: 
   Verzekering  € 209,09  

  Verwarming tent  € 129,37  
  Leesmateriaal  € 108,00  
  Overige  € 440,13  
  Totaal overige kosten  € -    
 

 € 886,59  
 
 

   Financiele baten en lasten 
   Rente spaarrekening 
  

 € 14,06  

    Resultaat (ten laste van stichtingsvermogen) 
 

 € 7.276,05  

    

    GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 

    Vorderingen, liquide middelen en schulden 
  De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarden. 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
 

    GRONDSLAGEN VOOR HET BEPALEN VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT 

Baten 
   De baten bestaan voornamelijk uit giften van particulieren. 

  

    

    Lasten, financiële baten en lasten en soortgelijke opbrengsten en kosten. 

Deze categorieën worden toegerekend aan de periode waarop deze posten betrekking 

hebben, respectievelijk voor het eerst bekend zijn geworden. 
  


