Jaarverslag 2016

1. Algemeen
LEEF! is een netwerk van communities. Samen hebben we tot doel mensen aan elkaar en aan God
te verbinden. In Rotterdam lijden 380.000 mensen aan eenzaamheid. Veel mensen leven langs
elkaar heen. Tussen verschillende culturen staat vaak een grote afstand. Kan dat niet anders?
Wij willen de participatiesamenleving graag handen en voeten geven. Als er een groep mensen is
die zich aan elkaar verbindt en tegelijk een verschil wil maken in hun wijk, dan heb je een
community.
Daarnaast komen we elke zondag bij elkaar om elkaar met die verschillende communities te
ontmoeten. Onze bijeenkomsten zijn primair bedoeld voor welwillende sceptici. Wij ontmoeten
veel mensen die wel open staan voor God, maar het niet zo zien zitten met de kerk. Voor hen zijn
we er vooral. Met pakkende eigentijdse thema’s en muziek prikkelen we, denken we na en zoeken
we onze weg. Centraal staat de vraag: wat zou Jezus doen als hij in de 21 e eeuw in Rotterdam rond
liep?
LEEF! is dus een groeiend open netwerk van communities met een prachtig doel: ons samen
inzetten voor de bloei van onze prachtige veelkleurige stad Rotterdam!
2. Historie
LEEF! is als kerkplanting gestart in 2012 vanuit het initiatief van pionier Theo Visser. In een jaar
van voorbereiding zijn de organisatie, beleidsplan, huisvesting en alle ander nodige zaken opgezet
en ingericht. Intussen organiseerden we een aantal Alpha cursussen. Vanaf september 2013
houden we meetings op zondag. Deze starten we met koffie/koek en af een toe een brunch. De
meeting zelf bestaat uit identificatie, transactie en uitzending met een bepaald thema aan de
hand van muziek, video en een toespraak. We sluiten de meeting in discussiegroepen en gezellig
samenzijn. De meetings werden gehouden in een schoolgebouw aan de Nassauhaven 433, maar
inmiddels zijn we verhuisd naar een splinternieuw gebouw aan het Ulaanbaatarplein nr 6.
Door de week houden we centraal georganiseerde verdiepingsavonden (RedHot) waarin een
geloofsthema wordt behandeld en uitgewerkt.
Daarnaast zijn er de avonden van de community. Deze vinden plaats op diverse locaties in de stad.
De eerste maandagavond van de maand houden we de gebedsbijeenkomst.

3. Organisatie
De organisatie bestaat uit het leiderschap (4 echtparen) waarvan 4 personen het dagelijks bestuur
(kernteam) vormen. Het leiderschap legt 2x per jaar verantwoording af aan de Raad van Advies
en de Partners van LEEF!. Het kernteam vergadert elke 2 weken; regelmatig nodigen we hiervoor
een werkveldleider of partner uit. Het Leiderschapsteam vergadert maandelijks.
Daarnaast kent LEEF! verschillende werkvelden zoals visie, zorg, evangelisatie, meeting, e.a.
waarin de activiteiten zijn onderverdeeld. In een werkveld worden teams gevormd die de
activiteiten aansturen en uitvoeren.
De leiders van de werkvelden en daarnaast ook de leiders van de communities worden begeleid
en getraind in de huddels.
Door het volgen van het LEEFdna traject en het onderschrijven van de visie van LEEF! kun
betrokkenen ‘partner’ worden. Partners zetten zich in op werkvelden waar zij in hun kracht staan
en hun gaven het beste tot opbouw van Gods Koninkrijk dienen.
LEEF! is aangesloten bij ICP, een netwerkorganisatie van kerkplantingen. Tevens is LEEF!
aangesloten bij de PKN (Protestantse Kerk Nederland), de VPE (Verenigde Pinkster- en
Evangeliegemeenten) en SKIN (Samen Kerk In Nederland, de vereniging van migrantenkerken).
4. Terugblik 2016
Het leiderschapsteam is uitgebreid met 1 echtpaar, Daniël en Tineke van der Ham tot acht
personen. Het werkvelden Kinderwerk en Multimedia/techniek werden ingevuld door een nieuw
team.
Vanaf de zomer doen we de Alpha cursus op zondag tijdens de meeting. Dat is een unieke pilot en
ook een mooie uitdaging. We beginnen de meeting met een gedekte tafel en houden een
uitgebreide brunch. Elke week zijn er zo’n 80 personen en dat betekend een behoorlijke
inspanning voor het cateringteam.
De bezoekers worden welkom geheten door de gastvrouw. Het LEEF! muziekteam laat vervolgens
een luisterlied over het thema horen. Aansluitend wordt een filmfragment uit de Alpha filmserie
vertoond. De spreker (afwisselend door LEEFpartners en een enkele keer een externe spreker) legt
vervolgens het thema in 20 minuten uit. Het muziekteam laat vervolgens nog enkele (evt meezing)
nummers horen. Daarna is het tijd voor de groepsbespreking. Vrijwel iedereen doet daar ook aan
mee.
Hoewel de dynamiek in afwisselende bezoekers het wat lastiger te organiseren maakt, zien we
een grote meerwaarde in de groepen. Het eten met elkaar en de gesprekken geven verbinding en
diepgang.
De communities lopen goed. Er is flink geinvesteerd in begeleiding (huddel en leergemeenschap)
en dat werpt z’n vruchten af. In het afgelopen jaar zijn er een aantal communities bij gekomen.

De volgende communities zijn actief:
- Base
- Center
- Farsi (Iraniers)
- Every Day Church (wijk)
- Creative
- Celebrate Recovery
- Voetbal
- Turkse
- Ondernemers
Zowel in de meeting als in de community zijn er contacten met de doelgroep. Hier wordt in een
open en warme sfeer gesprekken gevoerd. De communities in de wijk zetten zich in bij o.a.
buurtactiviteiten. De communities steunen elkaar op vele terreinen zoals sociaal maatschappelijk,
diaconaal, huisvesting, financien, etc.
Dit najaar hebben we sterk gefocust op de LEEFfamilie (de kern van een community) en de DMM
(Discipleschip Making Movements) onderwijs methode.
Het nieuwe seizoen na de zomervakantie zijn we gestart met een weekend in een
kampeerboederij. Het missionair kinderwerk heeft een mooie start gemaakt op Katendrecht met
huiswerkbegeleiding en een meidengroep.
Ook de jeugd organiseert samen de zustergemeente ICF diverse activiteiten waaronder een
kampeerweekend.
Er zijn in 2016 2 personen gedoopt.
Het aantal partners muteerde met 1 (+4 -3) en kwam op 28.
Afgelopen jaar hebben we ook het huishoudelijk reglement opgesteld en afgerond en zijn we in
voorbereiding om het leiderschap officieel te kiezen en te bevestigen als leiders/oudsten.
Het kernteam werd een dag gecoacht door een adviseur van de PKN.
Vanaf september zijn er 2 stagiaires van de CHE werkzaam bij LEEF!

5. Financien
Overzicht van lasten en baten
LASTEN

€ 72.991,43

Toerusting / studie

€ 3.673,21

Huur gebouwen

€ 10.830,79

Consumpties en huishoudelijke artikelen

€ 4.508,61

Diaconie / missionair

€ 5.710,47

Communities

€ 2.102,17

Muziek

€ 4.893,92

Tiener/Kinderwerk

€ 1.536,03

Materiaal/inventaris

€ 7.553,21

Public Relations

€ 2.239,52

Vergoedingen

€ 27.892,97

Overige (kantoor/bank)

€ 2.050,53

BATEN

€ 74.353,88

Giften

€ 23.806,59

Grant

€ 34.405,54

Donateurs

€ 18.050,63

Fondsen

€ -5.200,00

Achterban

€ 3.833,19

Overige

€

-542,07

Toelichting.
In de Toerusting/studie zijn opgenomen: ICP partner, Alpha trainingsdag + materialen, boek
slotavond, ICP conferentie Lissabon, leergemeenschap.
In Fondsen is de terugbetaling van een dubbele storting uit 2015 opgenomen.
In Overige baten zijn verrekening aanbetaling en eigen bijdrage jeugd- en LEEFweekend
opgenomen.

In Vergoedingen de overeenkomsten met 1 vrijwilliger en 4 zzp ers voor ongeveer 72 uur per week
De Grant is de overeenkomst (verdubbelingsprincipe) met de Second Presb Church Memphis
Inkomsten door giften van intern betrokkenen, nationale en internationale donateurs (o.a. kerken
en ondernemers) en fondsen aangeschreven.

2016 was een jaar van omslag. Na de opstartperiode en de verhuizing zien we een stabilere
organisatie met meer draagvlak en betrokkenheid. Dit uit zich op een zeer positieve manier in
het organiseren van de Alpha-cursus en de praktische uitwerkingen in de LEEFfamilies.
Psalm 67: 2 - 4 God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons
schijnen, dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht. Dat
de volken u loven God, dat de volken u loven.
Rotterdam, 22 februari 2017
Fred van der Kooij
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