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Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel om als de Nederlandse onderafdeling van Liebenzell Mission
mede te werken aan de uitvoering van de grote opdracht, zoals die door de Here Jezus
Christus gegeven is in Mattheüs 28:19 en 20. Daartoe stelt de stichting zich dienstbaar op
om fondsen te ontvangen, te beheren en door te sturen naar de door de gever aangegeven
doelen.
Naast mensen bekend te maken met het Evangelie in de hele wereld worden mogelijkheden
gezocht om hen in staat te stellen een menswaardig bestaan op te bouwen door humanitaire
hulp te bieden. Daartoe worden opgeleide mensen uitgezonden.

Beleidsplan
Het beleid van de Nederlandse stichting is gericht op onder meer:
1. Het ondersteunen van en uitvoering geven aan het werk van Liebenzell Mission
gemeinnützige GmbH, gevestigd Liobastrasse 17, 75378 Bad Liebenzell, Duitsland.
2. Dit wordt ten uitvoer gebracht door zendingsprojecten in binnen- en buitenland te
ondersteunen.
3. Daarbij mogen alle door de Nederlandse wet en de Bijbel geoorloofde middelen
aangewend worden.
4. Liebenzell Mission Nederland zal ook zelf Nederlandse zendelingen werven,
begeleiden en ondersteunen die zendingsdienst in de gelederen van "Liebenzell
Mission gemeinnützige GmbH" als hun roeping zien.
5. De stichting ontvangt fondsen van particulieren (via de achterban van de werkers en
de stichting), via kerken en gemeenten en door legaten.
6. Het vermogen van de stichting wordt aangewend om de lopende kosten te dekken en
zo mogelijk bij te dragen aan allerlei zendingsprojecten van Liebenzell Mission.

Beloningsbeleid
De stichting is een non-profit stichting en volledig afhankelijk van giften, donaties en
inkomsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten.
De stichting ontvangt geen subsidies.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding of salaris.
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Jaarverslag 2017
Het voltallige bestuur heeft 3 maal vergaderd in Hilversum.
Missie Nederland organiseerde in de loop van het jaar verschillende bijeenkomsten, die van
belang zijn voor stichtingen, zoals Liebenzell Mission Nederland. Indien mogelijk en noodzakelijk werden deze bezocht.
De familie Koelman is voor het derde jaar op rij actief geweest in Zambia op de AMANO
school. Hij is geschikt als uitvoerder van bouwprojecten en zij zet zich in voor de kinderen en
wat verder op haar weg komt.
De AMANO school is een project in Zambia, waar kinderen o.a. van zendelingen, een goede,
christelijke opleiding krijgen en ook per klas enkele zogenaamde Aids weeskinderen gesponsord worden.
Het jongeren- en kinderwerk in Mushili, een buitenwijk van Ndola in Zambia, geeft de werkers veel voldoening. Daarnaast wordt op proefveldjes de landbouwmethode Foundations for
Farming toegepast en geleerd aan boeren, weduwen en Bijbelschoolstudenten. De resultaten zijn goed en de mensen zijn blij omdat ze hierdoor in hun eigen levensbehoeften kunnen
voorzien.
De familie Laan, die hier jaren met vreugde heeft gewerkt, is in augustus definitief naar Nederland teruggekeerd. De kinderen komen in de leeftijd dat er binnen enkele jaren een vervolgopleiding moet worden gezocht en daar is in Nederland gelegenheid voor. In verband
met hun re-entry zijn verschillende gesprekken gevoerd.
Het werk in Mushili is in goede handen overgedragen aan nieuwe zendingswerkers.
Met hulp van twee Bijbelschoolstudenten van Liebenzell Mission Duitsland is ook dit jaar een
stand bemand op de zendingsconferentie 'Opwekking' tijdens het Pinksterweekend in Biddinghuizen. Een uitgelezen gelegenheid om de naam en het werk van de stichting bekend te
maken bij een groter publiek (± 50.000 bezoekers). Er zijn gesprekken gevoerd met geïnteresseerden in zending, representatiemateriaal uitgedeeld (rolletjes pepermunt en balpennen)
en allerlei artikelen uit de zendingslanden getoond. Folders en dergelijke werden meegenomen.
Op het Bible College for Mission Training Cornerstone in Beugen mochten we onze stichting
presenteren.
De stichting heeft dit jaar het blad 'Zending in de schijnwerpers' twee keer uitgegeven.
Dit blad wordt per post verzonden naar bijna 500 adressen en nog eens naar ongeveer 50 emailadressen.
Als stichting zijn we dankbaar dat God ons in de gelegenheid heeft gesteld in 2017 onze taak
uit te voeren.

Financiële verantwoording
Na afloop van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden
door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde
boekjaar opgemaakt. Ook wordt een jaaroverzicht samengesteld.

Balans per 31 december 2017 (na resultaat bestemming)
Debet

Liquide middelen
Nog te ontvangen bedragen

2017

16.195

51

Credit
Nog te betalen bedragen

Reserve Algemeen

16.246

2017

64

16.182
16.246

Rekening van Lasten en Baten 2017
Lasten

2017

Baten
Ontvangsten derden

2017

Uitgaven derden

55.878

Algemene kosten

4.785

Giften Algemeen

Bijdrage DTCC Jeugdwerk

5.657

Interest

51

Diverse opbrengsten

45

Nadelig saldo algemeen
Nadelig saldo derden
66.320

44.290
3.371

6.975
11.588
66.320

