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Jaarverslag 2021 van de Stichting Gods Liefde Maakt Vrij  
 

Dit is een verkorte weergave van het jaarverslag voor 2021 van de Stichting Gods 

Liefde Maakt Vrij. 

 

Een terugblik op 2021 

 

Alhoewel de invloed van het corona-virus ook in 2021 nog groot was, hebben we het 

begeleiden van confidenten in 2021 niet hoeven te onderbreken (zoals in 2020 wel 

het geval was). Wel werden verschillende teamleden zelf (of hun gezinsleden) 

getroffen door het virus en moesten tijdelijk stoppen. Verder zorgden de 

coronamaatregelen ervoor dat we geen cursus konden geven voor de confidenten 

op de wachtlijst. We hopen dit in het voorjaar van 2022 weer op te pakken. 

 

In 2021 hebben we totaal (over de twee vestigingen) 30 confidenten begeleid. De 

duur van de begeleiding was gemiddeld 7 maanden. Zes van de trajecten zijn 

voortijdig gestopt. 

Eind 2021 stonden er 9 confidenten op de wachtlijst (grotendeels in Den Haag). 

 

Drie medewerkers hebben de teams in Zoetermeer en Den Haag verlaten. Totaal 

bestaan de teams nu uit 14 christenen uit verschillende kerken/gemeenten.  

Tijdens ons werk hebben we weer vele indrukwekkende momenten meegemaakt. 

Telkens weer blijkt hoe God begaan is met mensen in nood. Alle eer aan Hem! 

 

Dankbaar 

 

• We zijn bijzonder dankbaar voor alle teamleden die geheel onbaatzuchtig 

mensen in nood terzijde staan. 

• We zijn bijzonder dankbaar voor de confidenten, oud confidenten en derden die 

ons periodiek of eenmalig financieel steunen en daardoor de continuïteit 

waarborgen. 

• We zijn bijzonder dankbaar dat we ook in 2021 gebruik mochten maken van 

gespreksruimtes in de gebouwen van de Pinkstergemeente Morgenstond en 

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

• Maar bovenal danken we God dat Hij ons een rol bij Zijn werk toevertrouwt, dat 

Hij voor ons zorgt en dat Hij voorziet. 

 

 

Mat. 25:40 (NBV21) 

En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan 

hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben 

jullie voor Mij gedaan. 

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 2021. 

 

 

 

Inkomsten in € Uitgaven in € 

Saldo op 1 januari 2021 3.027,-  

   

Giften confidenten  1.560,-  

Giften oud confidenten 360,-  

Giften derden 940,-  

Totaal inkomsten 2021 2.860,-  

   

Aanschaf questionnaires en boeken  220,- 

Kosten eindgebed (lunch en bloemen)  125,- 

Kosten cursus   40,- 

Bijdrage VvG Den Haag    600,- 

Declaratie reiskosten door teamleden 1)  287,- 

Teambuilding 2)  1.276,- 

Afscheid, ziekte en jubilea teamleden  211,- 

Kosten hosting en onderhoud website  31,- 

Bankkosten  171,- 

Tienden  3)  200,- 

Totaal uitgaven 2021  3.161,- 

   

Saldo op 31 december 2021 2.726,-  

 

1) Inclusief gedeclareerde parkeerkosten Den Haag 

2) Inclusief teamdag en eindejaarscadeau 

3) Gift aan de stichting Racham (opvang en werk voor ex-prostituees) 

 

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/

