
Jaarverslag Life Impact 2015 
 
In dit verslag een samenvatting van de activiteiten van stichting Life Impact. 
 
 
Bestuur 
In 2015 is het bestuur van stichting Life Impact vijf maal bij elkaar geweest.  
Het bestuur bestaat nu uit vijf leden. Elles van Balen, Jonathan Quakkelaar, Kees Visser, 
Hans Immerzeel en Frits van Balen   
 
ANBI status 
In 2015 heeft de stichting wederom de ANBI status toegekend gekregen.  
 
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.  
Life Impact is ook op Social Media actief, met name op Facebook.  
 
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 site te bekijken.   
 
 
Hieronder een kort verslag van de verschillende activiteiten en zendingsreizen naar diverse 
landen.  
 

• Januari 2015: Familieweekend ism Levend Evangelie Gemeente (LEG), er gaan 10 
echtparen mee. De ‘staf’ die meegaat komt ook uit de LEG. Hein en Ans Wijnja 
(YWAM) gaan mee om de aanbidding te doen. Het is gericht op ouders van kinderen 
in de leeftijd van 0 – 12 jaar. Het is de bedoeling om ook nog een weekend voor 
ouders van tieners te organiseren voor de LEG.  
 

• Februari 2015: 9 februari vertrek naar Filippijnen, eerst naar Vineyard, Cebu City voor 
training en bemoediging. Daarna door naar Baguio om les te geven op de DTS. 
 

• 20 februari een trainingsweekend over opvoeding in Dimitrovgrad in Bulgarije. Hier 
waren ongeveer 20 echtparen aanwezig. De training was daar erg nieuw, ook al ging 
het over basisprincipes. Het niveau van kennis mbt opvoeding is erg laag.  
 

• 24 februari door naar Constanta in Roemenië voor overleg ivm lid van het bestuur 
van de YWAM-basis daar.  
 

• Maart 2015: Roemenië, Constanta YWAM 15 jarig bestaan en aanstellen van nieuw 
leiderschap. Freek wordt voorzitter van het bestuur van YWAM Constanta. Roemenië: 
jaarlijkse bestuursvergadering en input in de staf van de YWAM basis Constanta. 
Freek zit al ruim 10 jaar in het bestuur van deze basis.  
 

• April 2015: reis naar Wit Rusland met Cor Dekkers o.a. spreken op een conferentie 
over gezinsrelaties, georganiseerd door YWAM. 
 



• Mei 2015: Soul Survivor conferentie, verantwoordelijk voor de invulling van het 
leidersprogramma Soulnet. Ministry en counseling. Hard gewerkt aan de tak Soulnet, 
programma voor jeugdleiders en jongerenwerkers verzorgd. 
 

• Juni 2015: van 13 t/m 16 juni met een team naar Chris en Mirjam in Servië. Zij willen 
heel graag een team ontvangen. Het gaat vooral om gebed, aanbidding en 
bemoediging. Het team bestond uit een mix van leeftijden, 8 personen uit Nederland 
en 4 personen uit Bulgarije. Het team dat al jaren in Servië werkt zat er doorheen en 
zijn heel erg bemoedigd. Zij kunnen nu weer vooruit. Ook de Bulgaren vonden het 
erg bemoedigend om in een ander land actief te zijn en te kunnen ‘delen’ van wat ze 
hebben. Gebed voor de stad gedaan en aanbidding op de berg, dit was heel 
bijzonder. De jonge mensen die mee waren groeiden in hun geloof en in het 
uitstappen daarin. Een waardevolle reis.  
 

• September 2015: reis naar Maleisië en de Filippijnen. In Maleisië hebben ze heel 
bijzondere ontmoetingen gehad. Het was echt een ‘divine appointment’. Daarna 
bezoek aan Baguio. Zowel Kees als Freek en Duane hebben verschillende afspraken 
met mensen gehad. Freek heeft op de zondag in een gemeente (kerk) in Baquio 
gesproken. Daarna gingen ze met z’n 3-en door naar Manilla. Daar waren 15 
voorgangers die een training van 6 weken volgend. Dit was de laatste week van de 
training. Kees en Duane hebben veel individuele gesprekken gevolgd. Freek deed 
vooral het onderwijs dit was op de ochtend en de avond. In de middag waren de 
persoonlijke gesprekken. De meeste voorgangers waren ‘opgebrand’, drie hadden op 
het punt gestaan om zelfmoord te plegen. Eén was alcohollist en kort voor de 
training tot inkeer gekomen. Een vrouw was zendeling in India, ze was na twee jaar 
op verlof en wilde tijdens deze training opgebouwd en verfrist worden voordat ze 
weer terug naar India zou gaan. Ze hebben veel kennis in huis, allemaal hebben ze 
Bijbelschool gedaan. Wat ontbreekt is dat hun levens ‘veranderd’ zijn en soms 
‘kennen’ ze God niet echt. Ze zijn veel met de uiterlijke dingen bezig: kerk bouwen, 
het moet er mooi uitzien, preek maken, enz. Maar de persoonlijke ontmoeting met 
God ontbreekt. Er is heel veel gebeurd, vooral in de levens van deze voorgangers. Er 
ontstond veel vreugde in de loop van de week. De staf had de voorgangers echt in 
de watten gelegd. De staf deed alle taken. Ze hebben de leiders nog mee uit eten 
genomen. Kees en Duane hebben afrondend nog met de staf gegeten en nog een 
aantal mensen ontmoet. Ze hebben veel mensen kunnen ontmoeten en bemoedigen. 
Freek is nog naar Cebu geweest. Hij heeft daar in de kerk gesproken en gesprekken 
gehad. Hij heeft input kunnen geven in de situaties waar zij op dat moment zitten.  
 

• November 2015: 18 november bestuursvergadering in Constanta. 
 

• 7–14 november, Lesweek op DTS in Tirgu Mures, Roemenië. 
 

• Gedurende het hele jaar diverse spreekbeurten in verschillende gemeentes in 
Nederland verzorgd. 

 
 
 
 


