Bijlage 1 bij jaarverslag 2016
Onderstaand volgt de opsomming van giften en tienden die door City Life Church Utrecht is
gedaan.
Totaal giften en tienden:
Eurolead
Watoto
Stichting Hoop en Toekomst
Stichting Compassion
Night of Joy
Vergoeding sprekers
Overige giften
TOTAAL

€
€
€
€
€
€
€
€

5.077,00
1.146,00
6.300,00
417,00
1.499,00
2.475,00
1.289,00
18.203,00

Onderstaand volgt een kleine toelichting van de organisaties die City Life Church Utrecht een
warm hart toedragen.
Stichting Hoop & Toekomst
Stichting Hoop en Toekomst is de stichting van onze gemeenteleden Lars en Anne Wolfswinkel.
God heeft een intens verlangen om het evangelie van Jezus Christus te verkondingen in hun hart
gelegd specifiek voor Democratisch Republiek van Congo. Als gemeente zijn we dankbaar en
verheugd om deze geweldige familie financieel te ondersteunen. Meer info:
www.hoopentoekomst.nl
Bijdrage Eurolead (CLC Nederland)
Eurolead is een organisatie die wordt geleid door Scott Wilson. Deze organisatie traint, coacht
en adviseert kerken en kerkleiders in heel Europa. Eurolead is onder meer actief onder
Hillsong kerken. In het verleden en ook nu nog krijgt CLC goede adviezen van Scott Wilson
of een andere medewerker van Eurolead. Wij vinden het belangrijk dat veel kerken toegang
hebben tot goede en objectieve adviezen en daarom steunen wij, via CLC Den Haag,
Eurolead. Meer info: www.eurolead.net
Vergoeding sprekers
Als CLC Utrecht zijn we erg dankbaar als mensen van buiten onze gemeente de tijd en moeite
nemen om te spreken in onze kerk. Aan deze sprekers wordt een kleine vergoeding betaald als
dank voor hun bijdrage.
Watoto
Watoto is een Christelijke organisatie die ontstaan is uit een lokale in Oeganda. De organisatie
biedt een breed pakket van zorg en hulp. Het werk begon als een reactie op het schrikbarende
aantal wezen en kwetsbare vrouwen in Oeganda. Watoto redt mensen, brengt de nieuwe
leiders groot , die op hun beurt weer bijdragen aan de opbouw van hun land (Rescue ! Raise !
Rebuild). Het Watoto-model omvat lichamelijke en medische zorg ! o.a. HIV of AIDS
behandeling ! scholing ! zowel basis- als voortgezet onderwijs -, traumazorg en geestelijk
opvoeding.
CLC Utrecht is erg onder de indruk van het werk van Watoto en daarom steunen wij dit doel
en geven we ook de ruimte aan het Watoto zangkoor wanneer ze in Nederland zijn. Meer info:
http://www.watotonederland.nl/
Stichting Compassion
Compassion Nederland wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kansarme
kinderen in ontwikkelingslanden. Deze kinderen leven in armoede en dat heeft veel gevolgen
voor hen: geestelijk, fysiek, economisch en sociaal/emotioneel. Compassion wil hen een leven
in vrijheid bieden, zodat ook deze kinderen echt kind kunnen zijn om vervolgens op te
groeien tot volwassen mensen. Christenen die verantwoordelijkheid dragen in hun omgeving
en verschil maken.
CLC Utrecht steunt Compassion al jaren en naast het financieel steunen van deze organsiatie
doen wij ook mee aan Compassion Sunday, een zondag per jaar geven wij een spreker van
Compassion de ruimte om te spreken tijdens onze dienst. Meer info:
https://www.compassion.nl/

Operations richting stad
Enkele activiteiten van CLC Utrecht zijn puur gericht op evangelisatie. Het Kerstevent/Night & Joy
is een extra investering die CLC maakt om niet-kerkelijke mensen uit Utrecht en
omstreken te introduceren met de boodschap van de liefde van Jezus Christus. Als kerk
vinden we het erg belangrijk om ook die mensen te bereiken die niet zomaar een kerk zouden
binnenstappen. Daarom besteden we enkele keren per jaar wat extra tijd, geld en moeite om
ook deze mensen te bereiken.

