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Jaarverslag 2018 van de Stichting Gods Liefde Maakt Vrij  
 

Dit is een verkorte weergave van het jaarverslag voor 2018 van de Stichting Gods 

Liefde Maakt Vrij. 

 

Confidenten 

 

In 2018 hebben we totaal 34 confidenten mogen begeleiden (18 in Zoetermeer en 

16 in Den Haag). Van de 34 confidenten zijn er 5 voortijdig gestopt.  

Voor de confidenten waarvan de begeleiding is afgerond, varieerde het aantal 

afspraken per confident tussen 5 en 17. Gemiddeld ongeveer 11 afspraken per 

confident.  

De duur van de begeleiding varieerde van 3 tot 15 maanden. Gemiddeld 8,5 

maand.  

 

De confidenten zijn afkomstig uit velerlei denominaties. Veel confidenten komen van 

buiten Zoetermeer en Den Haag (45%). 

 

Eind 2018 stonden er 12 confidenten op de wachtlijst (4 in Zoetermeer en 8 in Den 

Haag). De gemiddelde wachttijd was toen 3 tot 8 maanden. Een deel van het jaar is 

er een stop op de aanmeldingen geweest. De wachttijd was toen langer dan een 

jaar.  

 

Team 

 

Het team in Zoetermeer bestond in 2018 uit 11 leden. Het team in Den Haag uit 10 

leden. Een deel van de teams zijn overlappend. Totaal 17 leden. 

 

Activiteiten Stichting 

 

De Stichting heeft in 2018, naast het begeleiden van confidenten, nog de volgende 

activiteiten uitgevoerd. 

 

1. Ook in 2018 heeft de Stichting diverse cursussen verzorgd. Met name de cursus 

over de geestelijke wereld van vier avonden voor nieuwe confidenten. 

Daarnaast een dag over de zeven stappen naar “Freedom in Christ”. 

2. In september is een teamdag gehouden, waarbij o.a. gesproken is over innerlijke 

genezing en waarbij de dag afgesloten is met een teamuitje. 

3. In 2018 was het voor teamleden, die daar gebruik van wilden maken, voor het 

eerst mogelijk om hun reiskosten te declareren. Voor het overige werken de 

teamleden als vrijwilliger zonder vergoeding (overeenkomstig de statuten). 

4. We zijn bijzonder dankbaar dat we ook in 2018 gebruik mochten maken van 

gespreksruimtes in de gebouwen van de Pinkstergemeente Morgenstond en 

Parousia in Zoetermeer en de Vergadering van Gelovigen in Den Haag. 

5. In het kader van de AVG is een privacyverklaring opgesteld en is de website 

aangepast. 

 

http://www.godsliefdemaaktvrij.nl/
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Financiële verantwoording 

 

In de onderstaande tabel zijn de inkomsten en uitgaven vermeld van  

1 januari t/m 31 december 2018. 

 

 

 

Inkomsten in € Uitgaven in € 

Saldo op 1 januari 2018 2.935,-  

   

Giften confidenten  1.600,-  

Giften derden 850,-  

Totaal inkomsten 2018 2.450,-  

   

Aanschaf questionnaires, boeken en 

lesmateriaal  

 170,- 

Kosten eindgebed (bloemen)  61,- 

Kosten cursus   27,- 

Bijdrage VvG Den Haag   1)  728,- 

Declaratie reiskosten door teamleden  473,- 

Teambuilding   1.084,- 

Kosten hosting en onderhoud website  30,- 

Bankkosten  142,- 

Tienden (gift aan andere stichtingen)  2)  250,- 

Totaal uitgaven 2018  2.965,- 

   

Saldo op 31 december 2018 2.420,-  
 

1) incl. aanschaf kachel en kosten extra sleutel 

2) gift aan EO Metterdaad voor voedselhulp Jemen 

 

 

Het fundament 

 

Lucas 4:19 (HB): Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen 

worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd 

en dat de tijd van Gods genade is aangebroken. 

 

1 Johannes 4:7-8 (HB): Vrienden, laten wij elkaar liefhebben want de liefde komt van 

God. Wie liefheeft, is een kind van God en kent God. Maar wie niet liefheeft, kent 

God niet; want God is Zelf liefde. 

 

Psalm 22:25 (NBV): Hij veracht de zwakke niet, verafschuwt niet wie wordt vernederd, 

hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep. 

 

http://www.godsliefdemaaktvrij.nl/

