
JAARVERSLAG 2019

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. 

Maar ook hebben wij dit jaar fors bijgedragen aan de nieuwbouw van een 
kerk in Kampala. Hierdoor kunnen honderden Oegandezen wekelijks het 

evangelie horen.
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• Het uitbouwen van ons netwerk 

• Move the message sponsortocht

• Het werven van fondsen om het 

evangelisatiewerk in Oeganda te ondersteunen

• Het werven van fondsen voor een nieuw te 

bouwen kerk in Kampala

• 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:

In Nederland



• Organiseren meerdaagse 

evangelisatietrainingen

• Het investeren in en het uitbreiden van het 

Living Hope evangelisatieteam

• Het organiseren van evangelisatiemissies

• Counseling van voorgangers

• Uitreiken van evangelisatiematerialen

• Het ondersteunen van een nieuw kerkgebouw 

voor New Life Baptist Church in Kampala

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

In Oeganda



2019



Jaarrekening 2019
Inkomsten

Inkomsten uit eigen fondsenwerving 19.672,02 

Inkomsten Move the Message 3.730,59 

CBMC samenkomst 3.850,00 

Reserves uit 2018 3.497,31 

Totale inkomsten € 30.749,92 

Bestedingen

Kosten beheer en administratie 179,68 

Kosten evenementen 371,78 

Besteed aan evangelisatiewerk en trainingen 7.800,00 

Besteed aan uitdelen evangelisatiemateriaal 505,00 

Besteed aan ondersteuning nieuwe kerk NLBC 15.215,00 

Gereserveerd voor activiteiten 2018 6.678,46 

Totale kosten/bestedingen € 30.749,92 

Activa

Immateriële vaste activa € 0,00

Materiele vaste activa € 0,00

Vorderingen en overlopende activa € 0,00

Liquide middelen 30.749,92 

Totale activa € 30.749,92

Passiva

Reserves en fondsen 30.749,92 

Langlopende schulden € 0,00

Kortlopende schulden € 0,00

Totale passiva € 30.749,92 



Besteding giften 2018
Een bedreag van  

6.678,46 is 

gereserveerd voor de 

activiteiten die 

gepland staan in 2020

Evangelisatie werk 
€ 7.800,00 

Uitdelen 
evangelisatiemateriaal

€ 505,00 

Bouw nieuwe kerk NLBC
€ 15.215,00 

Administratie en beheer
€ 179,68 

Evenementskosten
€ 371,78 

Gereserveerd voor 2020 
€ 6.678,46 

BESTEDING GIFTEN 2019



;

Plannen en begroting 2020

• Het faciliteren van 10 evangelisatie missies in Oeganda

• Het organiseren van meerdaagse evangelisatie traingingen

• Het aanschaffen van geluidsapperatuur voor concerten en 
openluchtdiensten

• Het aanschaffen van een vervoersmiddel voor transport van 
materialen en het vervoer van evangelisten

• Het uitbreiden van het evangelisatieteam

• Het uitbreiden van ons netwerk van partnerkerken

Totale begroting 
voor 2020 is 
€50.000,- 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.


