
Jaarverslag Life Impact 2016 
 
In dit verslag een samenvatting van de activiteiten van stichting Life Impact. 
 
 
Bestuur 
In 2016 is het bestuur van stichting Life Impact drie 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.   
 
Contact met achterban 
Op 13 maart is er een meet en greet georganiseerd voor mensen die geïnteresseerd zijn in 
informatie over het werk van stichting Life Impact. Deze was goed bezocht, er waren 30 
mensen gekomen. De reacties waren positief.   
 
 
Hieronder een kort verslag van de verschillende activiteiten en zendingsreizen naar diverse 
landen.  
 

• Roemenië: 22 tot 25 januari. YWAM Constanta. Diverse ontmoetingen en gesprekken 
op de basis. Input gegeven in de staf meeting. En gesproken op een dag voor 
voorgangers.  
 

• Februari 2016: Kees is een geruime tijd in Bangladesh geweest. Hij heeft daar 
anderen bemoedigd. 

 
• Roemenië: Bestuursvergadering. Diverse ontmoetingen en gesprekken op de YWAM 

Constanta basis.  
 
 

• Maart 2016: Reis Freek naar de Filippijnen en China. ? OIp de Filippijnen les gegeven 
op de DTS van YWAM in Baguio City voor een groep van 20 personen over het thema 
de heilige Geest. China diverse ontmoetingen, input gegeven in Steve Kim en zijn 
gezin, ze zijn zendeling in China en werken onder de Zuang tribe. Afgesloten met een 
dag waar het merendeel van de zending organisaties die onder deze stam werken 
aanwezig waren. Dit om informatie uit te wisselen, gezamenlijk te bidden elkaar te 
ontmoeten en elkaar te bemoedigen.  

• 30 januari, 9 april en 4 juni is een reeks onderwijs gegeven met het thema ‘Bouwen 
aan je Tienergezin’. Er waren ongeveer 35 deelnemers van verschillende kerkelijke 
achtergronden en uit verschillende woonplaatsen verspreid over het land. De 



meesten kwamen wel uit de regio. Ook de gezinssamenstelling was heel divers. De 
sprekers pasten goed in het programma. Twee keer hebben Hein en Ans aanbidding 
geleid. Er werd onderling veel gedeeld tijdens de werkvormen. Voor sommigen was 
dit best spannend, maar het onderling uitwisselen werd ook als bijzonder en positief 
ervaren. Er was echt vertrouwen gegroeid tussen de deelnemers. Ook de lunch was 
goed verzorgd. 

 

• 22-27 april Bulgarije team: Het was een bijzondere reis. Veel kerken/diensten 
bezocht waar ze als team iets konden betekenen. Het land ontwikkelt door, steeds 
meer mensen daar spreken Engels. De groep had een leuke mix van ouderen en 
tieners. Tijden van aanbidding, woordverkondiging en ministry gehad. Gebed voor de 
stad op een berg. Georgie en Svetlana zijn echt bemoedigd. Elles vond het mooi dat 
je met de groep optrekt, bij ze thuiskomt, met ze samen bidt. Ook hun kinderen 
hadden het als heel bijzonder ervaren. Het team was een bemoediging, maar is zelf 
ook heel erg bemoedigd. Leerpunten: goed om de samenstelling van de groep in de 
gaten te houden, wat is het effect ervan op ieder individu (nu 
vaders/zonen/dochters/gezin en David).  

 

• 29 april t/m 3 mei: Jeugdleiders Soul Survivor: Op zaterdag jeugdleidersdag met 
verschillende organisaties, dit was heel bijzonder. Er was een eenheid tussen de 
verschillende organisaties, de handen in elkaar slaan om samen te gaan voor de 
jeugd van Nederland. Dit zijn met name Baan7, Soul Survivor, JMEO en Youth alive. 
Zondag: profetisch gebed voor jeugdleiders. Heel veel jeugdleiders hadden zich 
daarvoor ingeschreven. In de feedback die we achteraf ontvingen kwam dit ook als 
heel bijzonder naar voren. Jeugdleiders hebben dit enorm gewaardeerd. Maandag 
seminar met William en Sharon, dit was ook heel bijzonder.  

	
• Juni: Noorwegen. Freek heeft een echtpaar bezocht dat lang op de basis in Constanta 

heeft gewoond. Er liggen een aantal problemen tussen dit echtpaar en de basis. Freek 
gaat kijken wat er opgelost kan worden	

 

• Juni: Roemenië, Macedonië, Kosovo, Servië. Dit was een reis met Rune, voormalig 
basisleider uit Constanta. Het was heel mooi om velen in deze landen te kunnen 
bemoedigen. Veel ontmoetingen gehad.   

 
• Augustus: Noorwegen; start voor staf voor LTS Europe. Freek gaat als staf 

deelnemen aan de LTS van YwaM waaraan zo’n 140 mensen deelnemen die 
werkzaam zijn in meer dan 20 europesche landen.  

	

• Augustus: Filipijnen; training voor voorgangers. Mooie week gehad. Veel kunnen 
delen, bijzondere en bewogen week. Veel onderwijs gegeven. 2 dagen in Cebu 
geweest en daarna lesgegeven op een DTS in Baguio. 

• September: Budapest; Freek heeft een lesweek verzorgd op een DTS 



 

• November 8 / 17 Module 1 YWAM LTS Europe leiderschaps school. 

 

• November 2016: Roemenië. Bestuursvergadering YWAM Constanta on Skype. En 
lesweek op de DTS in Targu Mures. 

 

• December. Reis naar Servie en Bulgarije. Voor bestuursvergadering en ywam 
ontmoetingen en bijeenkomsten.  

 

• Door het hele jaar heen hebben er op verschillende plaatsen spreekbeurten 
plaatsgevonden, ywam regioteam ontmoetingen, wekelijkse bidstonden, 
vergaderingen, diverse bestuursvergaderingen, Soul Net en Soul Survivor activiteiten, 
en een ontmoeting in Aalsmeerderbrug voor geïnteresseerden in alle 
zendingsactiviteiten waarbij we Georgi Geogive uit Bulgarije, Dimitrovegrad hebben 
laten overkomen om te vertellen wat God in Bulgarije aan het doen is. 

 
 
 
 
 

 

 


