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Mattheus 28:19

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en 

van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, 

in acht te nemen.



Voorwoord

In dit jaarverslag willen wij je op de hoogte brengen van de 

ontwikkelingen het afgelopen jaar. Dit jaar staat in het teken van het 

trainen van evangelisten en het organiseren van evangelisatiemissies
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In Nederland

• Het uitbouwen van ons netwerk 

• Start van het organiseren van een sponsortocht

• Het werven van fondsen om het 

evangelisatiewerk in Oeganda te ondersteunen

• Ondersteuning bieden aan de stichting in 

Oeganda bij het uitstippelen van de 

strategieën en het zoeken naar nieuwe 

mogelijkheden

Het werk van Living Hope 
Africa in Nederland stond dit 
jaar in het teken van:



• Organiseren eerste evangelisatietrainingen

• Het samenstellen van een evangelisatieteam

• Het organiseren van evangelisatiemissies

• Counseling van voorgangers

• Uitreiken van evangelisatiematerialen

Het werk van Living Hope 
Africa in Oeganda stond dit 
jaar in het teken van:

In Oeganda



Jaarrekening 2018
Inkomsten

Inkomsten uit eigen fondsenwerving €     4.150,28

Reserves uit 2017 €     4.507,33

Totale inkomsten €     8.657,61 

Bestedingen

Kosten beheer en administratie €     170,30 

Besteed aan doelstelling € 4990,00 

Gereserveerd voor activiteiten 2018 €      3.497,31

Toevoeging aan reserves €     0,00

Totale kosten/bestedingen €     8.657,61 

Activa

Immateriële vaste activa €            0,00 

Materiele vaste activa €            0,00 

Vorderingen en overlopende activa €            0,00 

Liquide middelen €     8.657,61 

Totale activa €     8.657,61 

Passiva

Reserves en fondsen €     8.657,61 

Langlopende schulden €            0,00 

Kortlopende schulden €            0,00 

Totale passiva €     8.657,61 



Besteding giften 2018
Een bedreag van

3.497,31 is

gereserveerd voor de

evangelisatieprojecten 

die gepland staan in 

2019

Evangelisatie werk €3.820,00 

Uitdelen 
evangelisatiemateriaal; 

€1.170,00 

Administratie en beheer
€170,30 

Gereserveerd voor 
evangelisatieprojecten in  

2019
€3.497,31 

BESTEDING GIFTEN 2018



;

Plannen en begroting 2019

• Het faciliteren van 8 evangelisatie missies in Oeganda en 
Kenia

• Het organiseren van de eerste missies in Tanzania, Zuid-
Sudan en Rwanda

• Het organiseren van meerdere evangelisatietrainingen

• Het aanstellen van een extra coördinator evangelisatiewerk 

• Het uitbreiden van het evangelisatieteam

• Het uitbreiden van ons netwerk van partnerkerken

Totale begroting 

is € 10.720,- euro



Missie en visie
Missie > Het ontsteken van levend evangelie in Afrika

Visie > Het faciliteren van lokale evangelisten in Afrika die een innerlijk 

verlangen hebben voor het brengen van het evangelie.


