Jaarverslag Life Impact 2019
In dit verslag een samenvatting van de activiteiten van stichting Life Impact over 2019.
Bestuur
In 2019 is het bestuur van stichting Life Impact tweemaal bij elkaar geweest.
Er heeft een wisseling in het bestuur plaatsgevonden. Ernst Keessen heeft de rol van
voorzitter overgenomen van Elles van Balen. Zij heeft, samen met Jonathan Quakkelaar
afscheid genomen van het bestuur na daarin vele jaren actief te zijn geweest.
Het bestuur bestond aan het einde van 2019 nu uit vier leden en een vacature. Ernst
Keessen (voorzitter), Kees Visser (secretaris), Hans Immerzeel (penningmester) en Frits van
Balen (lid), vacature (lid).
ANBI status
In 2015 heeft de stichting wederom de ANBI-status toegekend gekregen.
AVG
Stichting Life Impact heeft een privacy beleid. Deze staat op de website life-impact.eu onder
de kop: ANBI & AVG.
Public Relations
De website van de stichting voldoet aan de eisen die vanuit de ANBI en de belastingdienst
gesteld worden.
Er worden regelmatig nieuwsbrieven verstuurd via het opgebouwde mailbestand Mailchimp.
Dit adressenbestand wordt steeds up-to-date gehouden.
Financiën
Wat betreft financiën is stichting Life Impact afhankelijk van giften. Er wordt elk jaar een
financieel jaarverslag gemaak. Deze is via een link op de website te bekijken.
Met ingang van maart 2019 is de stichting het project ‘Serving in Mission’ gaan
ondersteunen. Dit zijn activiteiten in Kristiansand, Noorwegen, maar ook in buiten
Noorwegen. Femke van Lingen zal daarbij betrokken zijn.
Hieronder een kort verslag van de verschillende activiteiten en zendingsreizen naar diverse
landen. Dit zijn reizen vanuit Wereldzending, Urban Presence en Serving in Mission.
Wereldzending:
• Februari 2019 – Constanta in Roemenië. Bestuursvergadering YWAM Constanta,
Roemenië. Freek is voorzitter van het bestuurd. Daarnaast mentor- en coaching
gesprekken, avond over opvoeding gegeven door Angelique.
• Februari 2019 – Hurlach in Duitsland, Area Circle Team West-Europa; ontmoeting
met Europese leiders.
• Maart 2019 – Harpenden in Engeland; start leidersteam nieuwe Europe Leaderschip
Training School die in augustus 2020 gaat starten. Angelique zit in het core team.
Freek zal deel van de staf zijn.
• April 2019 – Filippijnen; Er zijn verschillende plaatsen bezocht in de Filippijnen.
Onderwijs gegeven tijdens een jeugdkamp bij de Agta stam en gesproken in diverse
kerken in het gebied Palanan. Input gegeven en samengewerkt met een nieuwe,
pionierende basis in Laoag. Gesproken op diverse locaties van de Vineyard church in
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Cebu en input gegeven over pleegouderschap aan het team van het werk van Abner
en Tabitha Cavan in Cebu.
Juni 2029 – Freek heeft deelgenomen aan een 2-daagse ontmoeting van het
Nederlands Christelijk Forum.
Juli 2019 – Bulgarije, Family Camp. Onderwijs over gezin en opvoeding gegeven aan
zo’n 30 gezinnen die dit kamp, dat een week duurde, bezochten.
Juli 2019 – Constanta in Roemenië. Invulling lesweek op een DTS van YWAM.
Mentor- en coaching gesprekken.
Oktober 2019 – Neurenberg, Duitsland. Invulling lesweek op een DTS van YWAM.
November 2019 – Op 1 november vond de ‘National Gathering’ van JmeO Nederland
plaats in Amsterdam. Freek en Angelique hebben een actieve bijdrage geleverd aan
het opzetten van deze dag.

Urban Presence:
• December 2018 tot begin maart 2019 – outreach naar Azië. Maryse leidt een team
vanuit Jeugd met een Opdracht Amsterdam dat uitreikt naar studenten, kerken,
kinderen, gevangenen, enz. Zij bezoeken Thailand, Filipijnen, Indonesië en Myanmar.
• April 2019 – samen met een team vanuit Wereldzending naar de Filipijnen geweest.
Gesproken op jeugdkamp, kerken en bij jeugdgroepen op diverse locaties.
• Mei tot september – activiteiten verricht op de basis van Jeugd met een Opdracht in
Amsterdam in het Gateway team.
• September tot december – staf op de Urban Presence DTS in Amsterdam, waarvan
de lesfase in Amsterdam plaatsvond.
• 5 december 2019 tot 28 februari 2019 – outreach naar Azië. Maryse leidt een team
met studenten van de Urban Presence DTS uit Amsterdam op outreach. Zij bezoeken
Thailand en twee verschillende plaatsen op de Filipijnen, Cebu en Davao. Hier zien
zij om naar de armen en leveren een bijdrage aan diverse projecten. Zij verzorgen
programma’s voor kinderen in diverse sloppenwijken, bezoeken gevangenen,
bezoeken universiteiten en verzorgen jeugdbijeenkomsten en zondagsbijeenkomsten
in kerken.
Serving in Mission
• Hierbij wordt met name uitgereikt in Noorwegen, in en rondom Kristiansand.
• Februari 2019 – Lesgeven op DTS in Zweden (thema: re-entry, het voorbereiden van
de DTS studenten om terug te gaan naar huis).
• Lesgeven op verschillende DTS’en in Noorwegen (thema: re-entry).
• Diverse ondersteunende werkzaamheden tijdens scholen en evenementen in
Kristiansand.
• Mei 2019 – Deelname training Hospitality in Engeland.
• Voorbereidende werkzaamheden / planning outreach januari 2020 naar Israël en
Jordanië. Werkzaamheden gedaan vanuit Kristiansand.

Overige activiteiten
• Gedurende het jaar hebben er diverse vergaderingen via Skype plaatsgevonden met
de besturen van YWAM Constanta en YWAM Servië.
•

Freek is mededirecteur van stichting Jeugd met een Opdracht Nederland. In deze rol
geeft hij input op de diverse locaties in Nederland en ontmoet hij veel leiders van
andere organisaties in Nederland. Daarnaast bezoekt hij Europese en andere
internationale bijeenkomsten.
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Freek heeft de coördinatie van de regio-teams van JmeO Nederland. Dit houdt in:
contact houden met de diverse teams, ontmoetingen organiseren voor de mensen die
werkzaam zijn in de diverse teams. Freek maakt daarom ook deel uit van het
nationaal leiderschapsteam van JmeO Nederland.

•

Freek vertegenwoordigd stichting Jeugd met een Opdracht in het core-team van de
organisatie van het event ‘Awakening Europe’. Dit zal gehouden worden van 30 juli –
2 aug 2020. In 2019 zijn de voorbereidingen en de overleggen hiervoor al volop van
start gegaan.

•

Freek en Angelique dragen in de Levend Evangelie Gemeente bij door deelname aan
de bedieningenraad.

•

Door het hele jaar heen hebben er in verschillende plaatsen en in diverse kerken
spreekbeurten plaatsgevonden. Daarnaast zijn er JmeO-regioteam ontmoetingen,
bidstonden, vergaderingen en diverse bestuursvergaderingen geweest.
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