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Voorwoord van de voorzitter 
 

Onze stichting heeft het tweede levensjaar gezien, en we mogen vaststellen dat we opnieuw              

een prachtig jaar hebben gehad. De school in Voorthuizen heeft een eigen karakter gekregen              

en is volwassen geworden in groei en aanpak. In de maand juni hebben we een krachtig                

weekend mogen beleven met Torben op de Betteld in Zelhem. We hebben veel wonderen              

gezien en mensen zijn bevrijd van demonische machten en gedoopt met water en de Heilige               

Geest. 

Op 24 februari 2018 is de nieuwe film ‘The Life’ van The Last Reformation in première                

gegaan. De première heeft plaatsgevonden in bioscoop Pathé Tuschinski in Amsterdam in            

aanwezigheid van Torben Søndergaard en zangers echtpaar David en Jenieva Bega. Wij            

geloven dat door de nieuwe film, tezamen met de kickstart weekenden en al de discipelen,               

ook het komende jaar weer veel mensen aangeraakt en veranderd zullen worden, waardoor             

er nieuwe discipelen van Jezus Christus zullen opstaan. 

Het bestuur is afgelopen jaar gewijzigd: onze penningmeester Yannick Akkerman is           

opgevolgd door Hans Dam en secretaris Miranda Janssen is opgevolgd door Riëtte            

Herstel-Gort. We bedanken de oud bestuursleden en wensen de nieuwe bestuursleden veel            

succes toe met hun nieuwe uitdaging. 

  

Namens de voorzitter, 

Bartin Veenhuis 

  



 

Over de organisatie 

Wat is De Laatste Reformatie? 
De Laatste Reformatie is de Nederlandse afdeling van het netwerk ‘The Last Reformation’,             
die in 2011 is opgericht door de Deense evangelist Torben Søndergaard. Het is een nieuwe               
snelgroeiende beweging van gelovigen die proberen om discipelen van Jezus te zijn en te              
maken op de manier zoals we daarover lezen in de Bijbel in het boek Handelingen. We                
geloven dat wat we daar lezen ook voor vandaag is en dat het belangrijk is dit te integreren                  
in ons leven. 

Gratis online trainingsschool 
Om een goed beeld te krijgen van het gedachtengoed van De Laatste Reformatie kan men               
gratis de 24 lessen van The Pioneer School volgen op internet. Inmiddels hebben vele              
duizenden mensen zich aangemeld voor deze unieke training die gegeven wordt door            
Torben Søndergaard. Hij deelt in deze training unieke inzichten uit de Bijbel. Deze praktische              
lessen kunnen levens veranderen en helpen los te komen van tradities en religieuze             
structuren, zodat men een leven binnengaat dat lijkt op dat van de eerste discipelen in het                
boek Handelingen. 

Kickstart training 
Kickstart trainingen zijn er voor mensen die graag getraind willen worden in het bidden voor               
bevrijding en genezing, vertellen over bekering en het goede nieuws, dopen in water en met               
de Heilige Geest. Er worden regelmatig kickstart trainingen gegeven in diverse plaatsen in             
zowel Nederland als ook in het buitenland. Tijdens deze kickstarts gaat men daadwerkelijk             
ervaren hoe het is om discipel van Jezus te zijn. Het is een bijzondere gewaarwording als je                 
ziet dat God door jouw eigen handen en gebed mensen geneest. Dit zet je leven met                
Christus in beweging en geloof wordt een levend geloof. Als je dit eenmaal ervaren hebt, dan                
wil je niet meer anders. En zo willen we de opdracht van Jezus uitvoeren: Maak alle volken                 
tot mijn discipelen! 

PTS training Voorthuizen 
Vanaf het jaar 2016 hebben wij de mogelijkheid kregen om een pand in gebruik te nemen                
voor discipelschapstrainingen. Dit pand is gelegen in het midden van het land en biedt              
ruimte aan ongeveer 20 mensen. Gedurende drie weken leren de studenten hoe ze hun              
leven als discipel van Jezus vorm kunnen geven. Dagelijk wordt dat wat ze geleerd hebben               
ook in de praktijk gebracht, zoals in het boek Handelingen. In 2016 hebben 74 studenten               
deze fulltime training gevolgd en in 2017 meer dan 100! 
  



 

Verslag van het bestuur 
Het bestuur heeft vergadering gehad op 9 maart 2018. 
 
● In het najaar van 2017 is de film ‘7 Days Adventure with God’ uitgebracht. De film volgt 7 
dagen lang Torben en een aantal discipelen die op reis naar Brazilië gaan. Deze film geeft 
een goed beeld over hoe God mensen gebruikt om buitengewone dingen te doen zoals in 
boek Handeling. De DVD van deze film wordt inmiddels wereldwijd kosteloos verspreid om 
hiermee anderen te bemoedigen. Zo maken mensen kennis met het evangelie en het goede 
nieuws dat Jezus leeft. 
 
● De PTS training school in Voorthuizen is ook in 2017 het gehele jaar voortgezet. 
Velen hebben de training gevolgd. Door de kennis en ervaring die ze hier hebben opgedaan 
zetten ze hun leven voort  onder leiding van de Heilige Geest. Zowel in Nederland als in de 
rest van de wereld zie je discipelen nieuwe discipelen maken! 
Er wordt gebeden voor de zieken, mensen worden bevrijd, genezen en bemoedigd. Het 
evangelie wordt gedeeld, mensen komen tot geloof, bekeren zich en laten zich dopen in 
water en met de Heilige Geest. Ook het afgelopen jaar zijn er weer veel discipelen 
bijgekomen! 
 
● Een onderdeel van de PTS training school in Voorthuizen is het organiseren van een 
kickstart training. Ook in 2017 zijn er veel kickstart weekenden gehouden vooral in 
binnenland maar ook verder in Europa. De trainingen gegeven vanuit de PTS Voorthuizen 
zijn, naast het op weg helpen van discipelen, ook bedoeld om de studenten ervaring op te 
laten doen. 
Daarnaast werden ook een aantal weekenden door DLR georganiseerd, waarbij ex-studenten 
of teamleden het onderwijs en de training verzorgden. 
Er namen veel mensen deel aan de trainingen. De kickstart weekenden waren voor veel 
mensen aanleiding om de discipelschapstraining in Voorthuizen te gaan doen. 
  
● Er zijn afgelopen jaar ook verschillende weekenden geweest in Zuid Amerika- en Afrika 
waaraan de stichting financiële ondersteuning verleende. Zoals reis- en verblijfkosten. 
 
● Opnieuw is er een kickstart seminar geweest in Zelhem met Torben Søndergaard. Het was 
weer een bijzonder weekend met meer dan 700 deelnemers!  
 
● In 2017 is het boek “Christen, Discipel of Slaaf” uitgekomen in het Nederlands en ook het 
boekje  “Ben jij een Christen”. Dit laatste boekje is uitermate geschikt voor evangelisatie 
doeleinden.  Inmiddels kunnen alle boeken kosteloos gedownload worden. 
 
● Via onze webshop worden boeken, DVD’s en visitekaartjes verkocht.  
 
● Alle bestellingen uit de webshop worden kosteloos verstuurd. 
 
● Bijna dagelijks komen er via de website en via de telefoon verschillende vragen binnen 
over o.a. de Pioneer School, boeken, bevrijding, doop en gebed. De vragen worden 
beantwoord door een team discipelen. Ook worden mensen met anderen in contact 



 

gebracht die ze verder kunnen helpen door bijvoorbeeld een gesprek, gebed, dopen of 
kickstarten. 
 
● Op de wereldkaart (via de website) is het mogelijk om in contact te komen met discipelen 
bij jou in de buurt.  
 

Verwachtingen voor 2018 
 
● Bij het schrijven van dit verslag is net de film  ‘The Life’, in premiere gegaan.  
‘The Life’, brengt een nieuwe beweging van discipelschap in beeld die het leven van 
duizenden mensen verandert, waaronder de voor een Grammy Award genomineerde 
popstar, Lou Bega en zijn vrouw Jenieva. Van de woonkamer van een beroemde popstar tot 
een dakloze straatbewoner in Brazilië, laat deze film de buitengewone en authentieke 
momenten zien van levens die aan Jezus worden toegewijd, zowel de moeilijke momenten 
als ook de overwinningen.  
De film zal de komende tijd over de hele wereld door middel van screenings in groepen 
worden getoond. De screenings stelt mensen in staat om de film thuis of in een zaaltje 
samen met anderen te bekijken zodat het evangelie onder duizenden wordt verspreid over 
de hele wereld. 
De film zal vanaf 31 maart gratis te zien zijn via Youtube.  
Het voornemen is om ook deze film op DVD uit te brengen en wereldwijd gratis aan te 
bieden.  
 
● Ook voor 2018 komen er weer veel aanmeldingen binnen voor de PTS. We hopen dat er 
nog meer levens veranderd zullen worden! 
 
● In 2018 zal er van 22 t/m 24 Juni  weer een groot kickstart seminar worden gehouden in 
het conferentiecentrum De Betteld in Zelhem met Torben Søndergaard. 
 
● Onze visie voor het komende jaar is om nog meer mensen te bereiken! 
  



 

Algemene gegevens stichting 
 

Naam:                   Stichting Reformatie.nu 

Postadres:            Benthem Reddingiusstraat 26, 9406 JE, Assen 

Email:                    info@delaatstereformatie.nl 

Website:               www.delaatstereformatie.nl 

KvK nummer:       65275640 

Fiscaal nummer: 856047685 

Stichting Reformatie.nu heeft een ANBI status 

 

Bestuurssamenstelling 
 

Voorzitter: Bartin Veenhuis 

Penningmeester: Hans Dam 

Secretaris: Riette Herstel-Gort 

  



 

Financieel jaarverslag 2017 
Onderstaand vindt u een balans en een staat van baten en lasten betreffende afgelopen boekjaar. 

Balans 
 
EIGEN VERMOGEN: € 39.254,72 
 
ACTIVA PASSIVA 

Financiële vaste activa   €     29.766,72  

Materiële vaste activa   €        9.187,84  

Vlottende activa   €           300,00  

Eigen vermogen  €     39.254,56  

  

 

Staat van baten en lasten 
Baten  
Inkomsten PTS Voorthuizen  €      55.130,00  

Giften, incasso’s en collectegelden  €      62.499,80  

Verkoop boeken/DVD's e.d.  €        6.365,96  

Totaal  €    123.995,76 

  
  
Lasten  
Giften OPLEV Jesus TLR Denmark  €        8.010,00  

Huur PTS gebouw Voorthuizen  €      36.000,00  

Kosten PTS (Boodschappen, reiskosten e.d.)  €      24.767,65  

Giften aan derden  €      19.635,00  

Materialen/kantoor/diensten  €        8.827,69  

Reiskosten  €      11.652,96  

Verzendkosten/inkoop boeken  €        6.381,40  

Afschrijving materiële activa  €           604,92  

Totaal.  €   115.879,62  
 
 

 
 
Resultaat € 8.116,14 
  



 

 
Toelichting op staat van baten en lasten 

● De Laatste Reformatie is in 2016 opgericht en heeft in 2017 een positieve groei 
doorgemaakt. 
● De baten zijn gestegen van € 76.635,79 naar € 123.995,76 (+ ca 62%). 
● De lasten zijn gestegen van € 49.649,18 naar € 115.879,62 (+ ca 133%). 
● Materiële vaste activa wordt afgeschreven met 20% per jaar. 
● Giften derden zijn bestemd voor een team vrijwilligers die zich het hele jaar inzetten voor 
werkzaamheden m.b.t. de stichting. 
● Reiskosten hebben betrekking op gemaakte(reis)kosten van het team vrijwilligers en 
vliegreizen t.b.v. kickstarts wereldwijd. 
● DLR probeert kosten en baten betreft PTS trainingsschool en shop zo veel mogelijk in 
evenwicht te houden. 
● Giften Oplev Jesus zijn bestemd voor ondersteuning in kosten TLR in Denemarken t.b.v 
het maken van film documentaire “The Life”. 
● Voorraad boeken/dvd’s etc. betreft een schatting en is gewaardeerd tegen de 
aanschafprijs. 
● Onder diensten wordt verstaan: Kosten van 
geldstromen/abonnementen/internet/marketing e.d. 
● De Laatste Reformatie had aan het einde van het boekjaar geen schulden, maar enkel 
eigen vermogen. 
 
 

 
 


