
28 december 2021 

Beleidsplan 2022 - 2027
Vanwege de corona-omstandigheden is de publicatie van de jaarstukken 2019 en 2020 
uitsluitend digitaal geweest. Daarom heeft het bestuur gemeend dat het goed is het beleidsplan 
2020-2025 nader te bezien. Het beleidsplan 2020-2025 (dd. 28 december 2019) is door het 
bestuur op 28 december 2021 heroverwogen en is daarna ongewijzigd opgevolgd in het 
beleidsplan 2022-2027.

New Life is een kerkelijke instelling en aangesloten bij de landelijke Vergaderingen van 

Gelovigen. 

Het doel van New Life is het gemeenschappelijk beleven en verspreiden van het geloof op 

basis van de eenheid van het lichaam van Christus en zich stellen onder het gezag van de 

Bijbel, Gods onaantastbaar Woord. 

Het uitdragen van het geloof uit zich mede in het ondersteunen van 

evangelisatiewerkzaamheden in binnen- en buitenland, het doen van jeugdwerk en het houden 

van kinderclubs . Het gebouw aan de Bruijnstraat wordt tevens gebruikt door de kerkelijke 

instellingen ACR, CCR en door christelijke studentenvereniging Ichthus.

Daarnaast houdt New Life zich bezig met het ondersteunen van behoeftigen in binnen- en 

buitenland, zoals wij jarenlang ook uitgiftepunt voor de voedselbank Rotterdam zijn geweest, 
en alles in de breedste zin van het woord. 

Iedereen die belangstelling heeft voor Het Woord is welkom en zo ook zijn de kinderclubs 

mede bestemd voor het jeugdwerk in de buurt van de Bruijnstraat, waarbij alle kinderen van 

alle gezindten welkom zijn. 

De zondagse kerkdiensten worden gehouden in het gebouw Bruijnstraat 16 te 3026 VD 

Rotterdam. 

New Life heeft een drietal oudsten die leiding geven aan de gemeente en een tweetal 
collectebeheerders.  

Het bestuur van de Vereniging “New Life” Rotterdam regelt het onderhoud van het gebouw en 

de collectebeheerders bepalen in overleg met de oudsten waar de ontvangen gelden voor de 

doelstellingen ondersteuning, evangelisatie etc., aan worden besteed. 

Het oudstenteam bestaat uit de heer R.B. Goeree, de heer B. Snel en de heer T. Hartemink. 
Een van de oudsten, de heer T. Hartemink (tevens voorzitter van de vereniging), wonende 
Nassaustraat 22, 2991BL Barendrecht en een van de collectebeheerders, de heer M.R. Elbers, 
wonende Rigoletto 1, 2907 JG Capelle aan den IJssel, onderhouden de externe contacten. De 

gelden van New Life worden verkregen door de wekelijkse (girale) collectes en door 
vrijwillige stortingen van de leden op de bankrekeningen van New Life. 

De collectes zijn onder andere bestemd voor de kosten van het gebouw, voor ondersteuning 

van degenen die daar behoefte aan hebben, voor evangelisatie werkzaamheden in binnen- en 

buitenland etc.  

De collectebeheerders worden jaarlijks gecontroleerd door een kascontrolecommissie die 

wordt benoemd uit de leden van de Vereniging. De kascontrolecommissie brengt verslag uit 

aan de leden op de jaarlijkse ledenvergadering. 

New Life streeft niet naar winst en een eventueel batig saldo bij beëindiging van New Life zal 

worden bestemd voor evangelisatie en/of ondersteuning van behoeftigen geheel volgens de 

doelstelling. 



De oudsten noch de collectebeheerders krijgen een arbeidsbeloning voor hun 
werkzaamheden. New Life collecteert wekelijks tijdens de kerkdiensten en tevens worden 
vrijwillige bijdragen ontvangen op de collecterekeningen. 
De ontvangen gelden worden geregistreerd op de desbetreffende bankrekeningen 

Behoudens enige bankkosten en de kosten van de Kamer van Koophandel zijn er verder 

nauwelijks kosten verbonden aan het werven van gelden en het beheer van de Vereniging 

en worden de opbrengsten geheel besteed aan de doelstellingen die nader worden ingevuld 

in overleg tussen het oudstenteam en het collectebeheerdersteam en onder toezicht van het 

bestuur. 

Het bestuur stelt jaarlijks een jaarrekening op, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 

leden op de jaarlijkse ledenvergadering. 
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