Jaarverslag 2021
Stichting Good News

Missie

Visie

Nederland met het evangelie van Jezus Christus
bereiken en raken en zijn liefde
voor deze wereld tonen door daden en in de
kracht van de Heilige Geest.

Zien dat Nederland getransformeerd wordt door
het offer van Jezus Christus en de
kracht van de Heilige Geest.

Strategie
Dit gaan we bereiken door het organiseren en het onderhouden van evangelisatiecampagnes met de
Good News Truck.
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1) Voorwoord van de voorzitter

Door de gebeurtenissen die we rondom om ons heen zien gebeuren, kunnen we hieruit opmaken dat de
tijd dringt en de noodzaak om de Grote Opdracht uit te voeren steeds groter word.
De wereld schreeuwt om verlossing, de wereld heeft het volbrachte werk van Jezus nu harder nodig als
ooit te voren. Het Goede Nieuws moet weer als vanouds gepredikt worden aan de verlorenen. Het is de
kracht van God die redding brengt voor een ieder die het aanneemt en geloofd.
De onvoorwaardelijke liefde die onze Vader door Jezus geschonken heeft en de schreeuw om verlossing,
is onze drijfveer om het Goede Nieuws in heel Nederland te prediken.
De duidelijke opdracht die God ons gegeven heeft om met een Gospeltruck door het hele land te trekken
is hier een groot onderdeel van.
Op Zijn Woord zijn we, Fausto Tumolo, Joey van den Akker, Jaap Dieleman en ik, uitgestapt om deze
opdracht te realiseren. Samen hebben we onze zwaarden verenigt en is Stichting Good News op 4 juni
2021 een feit geworden.
Door Zijn wonderbare voorziening is de Good News Truck dezelfde dag aangeschaft en op 10 juni 2021
hebben wij deze in ontvangst mogen nemen.
Door steun en giften vanuit diverse hoeken hebben we 3 maanden aan de truck kunnen werken om het
uitklapbare podium met electra, licht en geluid te verbouwen. Ook weer op een hele bijzondere wijze
hebben we veel hulp en goodwill mogen ontvangen.
Op 4 september 2021 hebben we in het bijzijn van een grote groep broeders en zusters de Good News
Truck mogen opdragen aan de Heere voor Zijn werk en oogst binnen te halen en op vrijdag 24 september
2021 was in de stad Eindhoven de eerste Gospel Manifestatie een feit. Het stadscentrum werd vervuld
met de aanwezigheid van God en de Heilige Geest raakte zoveel mensen aan die gered, genezen en
bevrijdt werden bij het horen van het Goede Nieuws. In de daarop volgende maanden hebben we op 13
locaties in 2021 Gospel Manifestaties gehouden waar we hetzelfde zagen gebeuren.

Jaarverslag Stichting Good News 2021

2

Ook is er in een korte tijd een fantastisch team van arbeiders, voorbidders, aanbidders en meer gevormd
die een hechte familie vormen en samen de oogst binnen halen. Het team dat steeds groter word en de
lokale kerk zullen in 2022 ook getraind gaan worden d.m.v. bootcamps en trainingsdagen.
In 2022 gaat het gas erop en zullen i.s.m. diverse landelijke organisaties en lokale kerken, gebeds- en
evangelisatie groepen in meer dan 100 steden het Goede Nieuws brengen.
Wij zijn God en iedereen die dit werk ondersteunen in gebed en financiële steun om de Grote Opdracht in
Nederland uit te voeren.
Oogsten en arbeiden nu het nog kan! Totdat de bazuin gaat en we onze Here Jezus tegemoet gaan op de
wolken!

Capelle aan den IJssel, 9 mei 2022

Vincent Berhitu
Voorzitter Stichting Good News
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2) Acties 2021

Tienduizenden bereikt met het evangelie van Jezus Christus.
Honderden hebben Jezus aangenomen als redder en verlosser en tientallen
wonderen gebeurt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gospel Manifestatie Arnhem 12 December 2021
Gospel Manifestatie Bentwoud 24 December 2021
Gospel Manifestatie Tiel 28 November 2021
Gospel Manifestatie Leerdam 27 November 2021
Gospel Manifestatie Utrecht 13 November 2021
Gospel Manifestatie Utrecht 11 November 2021
Gospel Manifestatie Rotterdam Centrum 22 Oktober 2021
Gospel Manifestatie Rotterdam Zuid 23 Oktober 2021
Gospel Manifestatie Dordrecht 7 Oktober 2021
Gospel Manifestatie Dordrecht 9 Oktober 2021
Gospel Manifestatie Eindhoven 24 September 2021
Gospel Manifestatie Uden 25 September 2021

Jaarverslag Stichting Good News 2021

4

3) Financiële verslag jaaroverzicht Stichting Good News
Bankrekening

RABO 2021

In kas per 1 januari
Inkomsten
Uitgaven
In kas 31 december
Saldo spaarrekening 31-12

€
0,00
€ 30.745,10
€ 17.517,42
€ 13.227,68
-

Inkomsten overzicht
Stortingen (cash/collecte)
Giften via bank
Rente
Totale inkomsten
Totaal inkomsten

€
0,00
€ 30.745,10
€
0,00
€ 30.745,10
€ 30.745,10

Uitgaven overzicht
Verbouwing en evangelisatiemiddelen
Benzine
Belasting
Administratie en bankkosten
Verzekeringen

€ 13.888,49
€ 1.029,96
€ 1.681,00
€
131,01
€
786,96

Totale uitgaven

€ 17.517,42
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4) Beloningsbeleid
Binnen Stichting Good News geloven we geroepen te zijn om vrij te geven wat we hebben
ontvangen en onze talenten, tijd en liefde aan de naties vrij van enig salaris moeten delen. Al onze
activiteiten worden op vrijwillige basis uitgevoerd. Alle ontvangen inkomsten vanuit giften en
sponsoring gaan 100% naar de verschillende projecten, zending missies en kerkplantingen.

Jaarverslag Stichting Good News 2021

6

5) Gegevens organisatie
Naam: Stichting Good News
ANBI status: Stichting Good News heeft een ANBI Status sinds 09 juni 2021 (Giften aan een stichting
met ANBI status zijn aftrekbaar van de belasting)
KVK nummer: 82992533
RSIN nummer: 862683993
Postadres: Boterdiep 6, 2904 ED, Capelle aan den IJssel
Tel: 06-50940603
Email: info@goodnewstruck.nl
Website: www.goodnewstruck.nl
Bestuur Stichting:
Vincent Berhitu (voorzitter)
Joey van den Akker (secretaris)
Fausto Tumolo (penningmeester)
Adviseur:
Jaap Dieleman
Bank gegevens Stichting Good News:
Naam: Stichting Good News
Bank: Rabobank
Rekeningnummer: NL45RABO0370511212
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