
 
Verslag activiteiten 2019. 
  
In Diever bieden we een plek waar we de rust van God en de liefde van Jezus willen doorgeven. Dit doet stichting 
Geloven&Zo grotendeels door middel van onze Evangelische boekwinkel “Het Nieuws Huis”. 
   
In  2019 hebben we ervaren dat wat we voor ogen hadden toen we startten: een plek om op adem te komen, een 
gesprek te voeren en een kop koffie of thee te drinken door heel veel bezoekers van Het Nieuws Huis als zodanig 
is ervaren. 
 
Vanuit Het Nieuws Huis het evangelie bekend maken is en blijft onze belangrijkste doelstelling en dat hebben we 
in 2019 gedaan door op zes dagen per week de deur te openen voor iedereen die binnen wilde komen. Ook 
tijdens de zomermarkten in Diever en tijdens “Sfeervol Diever” in december. 
 
We zijn God dankbaar voor de mogelijkheden die we hebben gekregen om dit werk te kunnen doen, voor de 
vrijwilligers die elke keer opnieuw bereid zijn om hun talenten en tijd te investeren en voor alle donateurs en 
klanten, zonder hen zouden we niet kunnen bestaan. 
 
We zien met goede moed uit naar wat God in 2020 door Het Nieuws Huis gaat doen.  Ondanks dat er steeds meer 
via internet wordt gekocht, merken we dat men blij is met een fysieke winkel als de onze.   
Ons gebed is dat we ook in 2020 veel mensen mogen verwelkomen om de liefde van Jezus Christus aan hen uit te 
kunnen delen. 
 
 
Financiële verantwoording 2019. 
       Debet    Credit 
 
Donaties en giften         € 4352,- 
 
Vaste lasten      € 4575,- 
 
Bankkosten, computer en overig   € 2175,- 
 
Inkomsten uit verkoop         € 2204,- 
       ----------------------------------------------------- 
Uit reserve                     €   194,- 
           ----------- 
 
 
De omzet is gelijk aan 2018. Toch sluiten we net  in de rode cijfers af. Dit komt oa door: 
 we hebben in 2018 meer giften  gekregen door ons jubileum toen.  
 we moesten een nieuw pinapparaat aanschaffen (€ 550,-) 
 onze klusjesman heeft kans gezien om een stellage er bij te bouwen waardoor we nóg meer producten in de            
winkel  hebben gekregen.  De voorraad is dus groter. 
 
 
 
 
 
 
 


