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Terug naar het leven van de eerste christenen
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Voorwoord van de voorzitter
Het jaar 2019 heeft ons veel goeds gebracht. Er was een continuïteit in de training school in
Voorthuizen. Iedere school had het tweede weekend een eigen kickstart, los daarvan
werden door Nederland heen ook diverse andere kickstarts gehouden.
Oprichter Torben Søndergaard is afgelopen jaar verhuisd van Denemarken naar Amerika
vanwege de mediadruk/vervolging die op hem uitgeoefend werd. Hierdoor is ook het pand,
dat gebruikt werd voor scholing en trainingen in Denemarken, gesloten. In Amerika heeft hij
op wonderbaarlijk wijze een groot centrum tot beschikking gekregen waar hij de activiteiten
kan continueren.
Het team dat vorig jaar de kickstarts verzorgde heeft begin 2020 de werkzaamheden
overgedragen aan een nieuw team bestaande uit Nancy Elisabeth, Natasja en Anna. Zij
werken ook aan de voorbereidingen voor het organiseren van de school. We wensen de
nieuwe medewerkers veel succes toe.
De secretaris, Riëtte, heeft aangegeven te willen stoppen met haar functie als secretaris. We
willen haar bedanken voor het vervullen van deze functie over de afgelopen jaren. We gaan
op zoek naar een nieuwe medewerk(st)er.
De mensen die ons het afgelopen jaar financieel ondersteund hebben om het werk van
De Laatste Reformatie doorgang te laten vinden, willen we via deze weg van harte
bedanken.
Namens de voorzitter,
Bartin Veenhuis
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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
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 28 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 de jaren daaropvolgend meer dan 100 per jaar!
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Verslag van het bestuur
Het bestuur heeft vergadering gehad op 23 maart 2020.
● De PTS training school in Voorthuizen is ook in 2019 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. In 2019 zijn er diverse kickstart weekenden georganiseerd
verspreid over heel Nederland. 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.
● In 2019 hebben wij een familiedag gehad in De Kroeze Danne te Delden. We hebben
een gezellige en gezegende dag gehad met zang, getuigenissen, avondmaal en
onderwijs.
● In 2019 zijn, vanwege de sluiting van de training school in Denemarken, alle verkopen
uit Denemarken naar Nederland gebracht.
● Via onze webshop worden boeken, DVD’s en visitekaartjes verkocht.
● Op de nieuwe website zijn ook diverse nieuwe getuigenissen gezet die mensen zullen
inspireren om ook Jezus te zoeken.
● Via de website en via de telefoon komen regelmatig 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.
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Verwachtingen voor 2020
● Zoals het nu lijkt wordt de school in Voorthuizen opgeheven. We zullen uitzien naar
een andere locatie. Mochten mensen een nieuwe locatie of mogelijkheid weten, dan
horen we dat graag.
● Torben heeft in maart van dit jaar een nieuw boek “The Call of Jesus” uitgebracht. Op
dit moment is het boek alleen nog maar te verkrijgen via Amazon zowel geprint als in
ebook. Bij het schrijven van dit verslag wordt het als E-book aangeboden. Ook kan al
een gedrukte versie besteld worden. Zo gauw het boek geleverd wordt zal het
worden verzonden.(Later dit jaar zal het boek ook te verkrijgen zijn via de website.)
Met het boek zal Torben ook een nieuwe reeks van video’s uitbrengen. 1 Video per
hoofdstuk. Het boek telt in totaal 26 hoofdstukken.
● Onze visie voor het komende jaar blijft om nog meer mensen te bereiken!
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Algemene gegevens stichting
Naam:

Stichting Reformatie.nu

Postadres:

Benthem Reddingiusstraat 26, 9406 JE, Assen

Email:

info@reformatie.nu

Website:

www.reformatie.nu

KvK nummer:

65275640

Fiscaal nummer: 856047685
Stichting Reformatie.nu heeft een ANBI status

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Bartin Veenhuis
Penningmeester: Hans Dam
Secretaris: Riette Herstel-Gort
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Financieel jaarverslag 2019
Overzicht 2019
EIGEN VERMOGEN: € 28.676,91
ACTIVA PASSIVA
Financiële vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Eigen vermogen

€ 20.786,80
€ 10.890,11
€
-

€ 31.676,91

Staat van baten en lasten
Baten
Studiegelden PTS Voorthuizen
Giften, incasso’s en collectegelden
Overname boeken van st. Oplev Jesu
Verkoop boeken/DVD's e.d.
Totaal

€ 36.218,00
€ 40.851,78
€ 3.000,00
€ 13.199,46
€ 93.269,24

Lasten
Kosten PTS
Giften aan derden
Kantoor/IT internet/kantoor/Aquistie
Reis- en verblijfkosten
Verz. kosten/inkoop boeken/opslag
Overig
Kosten voor arbeid
Huisvestingkosten
Materialen e.d.
Algemene kosten
Totaal

Resultaat

€ 6.900,49
€ 8.892,13
€ 6.287,41
€ 10.750,40
€ 4.196,19
€
11,00
€ 21.024,00
€ 37.062,39
€
173,05
€
431,83
€ 95.728,89

€ -2.459,65
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Toelichting op staat van baten en lasten
●
●
●
●
●

Ten opzichte van 2018 zijn 2019 zijn de baten en lasten redelijk stabiel gebleven.
De baten zijn gestegen van € 90.667,83 naar € 93.269,24(+ ca 2,8%).
De lasten zijn gestegen van € 88.259,60 naar € 95.728,89 (+ ca 8,5%).
Materiële vaste activa wordt afgeschreven met 20% per jaar.
Vanwege het opheffen van onze zusterstichting ‘Oplev Jesus’, heeft de stichting de voorraad
zonder kosten kunnen overnemen.
● 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.
● Voorraad boeken/dvd’s etc. betreft een schatting en is gewaardeerd tegen de aanschafprijs.
● De Laatste Reformatie had aan het einde van het boekjaar geen schulden, maar enkel eigen
vermogen.
Onder diensten wordt verstaan: Kosten van geldstromen/abonnementen/internet/marketing e.d.

