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LET'S
INTRODUCE

Sommigen van jullie kennen mij, voor anderen
ben ik een nieuw gezicht. Daarom wil ik mij
gewoon even voorstellen.

Een aantal jaar geleden nodigde Jezus mij uit
om met Hem op reis te gaan. Tijdens deze reis
liet God mij zien welke dromen er werkelijk in
mijn hart verborgen lagen. En ook al is een
pagina te kort om u daar een goed beeld van te
geven, toch wil ik kort daarover vertellen. De
kern van al mijn dromen is om de wereld
kennis te laten maken met wie Jezus werkelijk
is. Stap voor stap heeft God mij voorbereid om
daar nu fulltime mee aan de slag te gaan. 

Het was een reis van vertrouwen en dat zal het
ook altijd blijven. Deze reis betekende voor mij
deuren van zekerheid voorgoed dichtdoen. Mijn
studie, mijn carrière, ik mocht en moest het
allemaal loslaten om uiteindelijk tot dit
moment te komen. We deden het samen en
doen dit nog steeds. Van Dordrecht naar
Nieuw- Zeeland. Van Nieuw-Zeeland terug naar
Amsterdam. In ieder land en seizoen en alles
wat daar tussen lag bereidde God me voor op
het nieuwe seizoen. 

Vanaf 1 Augustus 2021, na het afronden van de
Bijbelschool, ga ik als fulltime zendeling aan
de slag. Voor de komende 2 seizoenen doe ik
dit binnen Youth With A Mission (YWAM). 1
seizoen is in Amsterdam, waar ik enthousiaste
jonge christenen mag coachen en begeleiden
tijdens hun Discipleship Training School (DTS).
Het volgende seizoen is hetzelfde werk op een
nieuwe locatie. Samen met Jezus terug naar de
andere kant van de wereld. 

Ik wil u uitnodigen om onderdeel te worden
van deze reis. Om samen het koninkrijk van
God te bouwen. 

Op aarde zoals in de Hemel
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VISIE 

DE HEMEL TASTBAAR OP AARDE 

De visie is om de Hemel tastbaar te maken op aarde
en vanuit deze plek transformatie te cultiveren. Dit
kan alleen als we leven vanuit overgave aan God.
Deze transformatie wordt geboren vanuit een
veilige omgeving. Een omgeving die wordt gedreven
door Leiderschap met de Vader, Intimiteit met Jezus
en Vriendschap met de Heilige Geest. LIV .  

Binnen deze visie is er ruimte om uit te delen naar
de gemeenschap, naar de studenten en naar de
sponsoren vanuit persoonlijke relaties. Met een
mooi woord wordt dit ook wel discipelschap
genoemd. 

Deze visie ontstond tijdens het studeren van de
profeten. 3 maanden lang lazen we 4 keer door al
de profetische boeken van de Bijbel. 6 dagen per
week op zoek naar het hart van God. Ik werd me
ervan bewust dat wij geroepen zijn om de hemel op
aarde tastbaar te maken door te leven vanuit relatie
met God. Vanuit die positie kunnen we mensen
inspireren om de man te volgen die werkelijke
transformatie bracht.

''Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen
mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen
dopen in de naam van de Vader, en van de Zoon en
van de Heilige Geest. - Mattheus 28:19 BGT''
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KORTE TERMIJN

Op korte termijn staan er 4 projecten op de
planning, waarvan project 1 inmiddels binnen
enkele weken succesvol wordt afgerond. 

Project 1: Training als basis | 3-4 jaar
Na een jaar onderwijs door dagelijks te leven met
Jezus in Nieuw-Zeeland en een Discipelschap
School genaamd Fire and Fragrance ben ik
momenteel in de laatste weken van de Bijbelschool
'School of Biblical Studies' in Amsterdam.  YWAM
SBS AMS.

Project 2: coachen in Amsterdam | 7-8 maanden
Per 1 augustus word ik onderdeel van de September
DTS als fulltime staf en zendeling in Amsterdam
voor 7 maanden. Tijdens deze periode worden
studenten begeleid in het opbouwen en
onderhouden van een persoonlijke relatie met
Jezus. Tegelijkertijd wordt de boodschap van Jezus
gedeeld met de gemeenschap in Amsterdam.

Project 3: coachen in Gold Coast | 2+ jaren
Inhoudelijk is dit project hetzelfde als project 2,
alleen is de locatie niet meer Amsterdam maar Gold
Coast, Australië. Dit is voor een minimale periode
van 2 jaar.  

Project 4: uitdelen op afstand | 2-5+ jaar
Vaak wordt binnen de zending een voorwaartse
stroom gecreëerd. Supporters ondersteunen de
zendeling en de zendeling deelt met de
gemeenschap. Hier is niets mis mee, maar er is een
manier om meer vrucht te dragen. Dit is door niet
een voorwaartse stroom te creëren maar een
constant terugkerende stroom op te bouwen. De
komende 2-5 jaar wil ik werken aan het opbouwen
van koffietafelboeken die de supporters meenemen
door belangrijke topics in de Bijbel door deze
beschikbaar te stellen. Zo wordt Jezus gedeeld met
de gemeenschap, worden studenten getraind om het
evangelie te delen op hun plek van invloed en
krijgen supporters de mogelijkheid om op afstand
ook getraind en onderwezen te worden. 

 



LANGE TERMIJN

In vertrouwen met God mogen we dromen met 
 lange termijn perspectieven. Binnen dit perspectief
is maar één ding belangrijk: Jezus blijven volgen en
gaan waar Hij heen gaat. 

Hoe ziet dit er concreet uit? De lange termijn visie
is alsnog missies. Op korte termijn zal dit in
samenwerking zijn met YWAM. Op lange termijn zal
dit mogelijk buiten YWAM plaatsvinden. In welke
landen dit zal zijn en vanuit welke thuisbasis is nog
onbekend. Het doel zal echter altijd zijn om hoop
en transformatie te brengen in relatie met God. 

Mijn hart klopt voor het herstel van de originele
identiteit van zowel vrouwen als mannen, de
beëindiging van moderne slavernij en het creëren
van plekken die het koninkrijk van God
weerspiegelen. Met deze perspectieven wordt een
wereld gecreëerd van waarde en identiteit.  
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KERNWAARDEN

Emotie 
Vreugde en positiviteit zijn krachtige emoties die
God geschapen heeft en lenen zich goed voor groei.
Verdriet en rouw zijn krachtige emoties binnen
herstel en wederopbouw. Binnen onze organisatie
zijn we niet bang voor emoties. We ontmoeten
mensen en omarmen emoties. 

Kennis 
We investeren onze resources in het persoonlijk
leren kennen van God en vanuit deze kennis maken
we God bekend aan de wereld om ons heen. 

Lef  
Binnen de comfortzone is vaak geen plaats voor
transformatie en transformatie is juist wat we
willen faciliteren. Daarom werken we met lef aan
het vervullen van de visie door anders te denken.
We kijken met een nieuwe blik naar de dag van
morgen. 

LIV 
De basis van alles wat we doen is samengevat in
LIV. Leiderschap met de Vader, Intimiteit met Jezus
en Vriendschap met de Heilige Geest. Vanuit dit
perspectief faciliteren we verandering.  

Omarmen 
Het dragen van een warm hart naar iedereen. Wie je
ook bent en wat je ook doet, je bent welkom om het
evangelie te horen en plaats te nemen aan de tafel.

Relatie 
Discipelschap betekent werken aan blijvende
verandering. Discipelschap vindt plaats wanneer
relaties worden opgebouwd. Jezus investeerde in
relatie met zijn discipelen voordat Hij ze het missie
veld op stuurde. Daarom geloven we in het
opbouwen en onderhouden van lange termijn
relaties met sponsoren, studenten en de community.

Transparantie 
We geloven in wat we doen en geven u dan ook
graag inzicht in alles wat we doen.  
 
  



BUDGET 

Binnen deze sectie van het Plan van Aanpak wordt
het budget weergegeven voor de korte termijn
projecten 2, 3 & 4. Project 1 is inmiddels volledig
gefinancierd. Om een informatie overbelasting te
voorkomen is deze niet weergegeven. Wilt u deze
toch graag inzien, dan kunt u een mailtje sturen
naar financieel@dianinmissions.nl. Deze ontvangt u
dan binnen een paar dagen na de aanvraag. Een
verantwoording van de genoemde bedragen in de
budgetten wordt beschreven op de volgende pagina.
Binnen het budget is gekozen voor een minimaal en
gewenst budget. Zonder schulden te maken kunnen
de projecten worden uitgevoerd wanneer het
minimale budgetbedrag wordt behaald. Dit budget
is echter niet duurzaam en verantwoord op de lange
termijn. Het streefbedrag wordt daarom gebaseerd
op het gewenste budget binnen de geplande
projecten. 

DianInMissions gelooft en beweegt vanuit de
overtuiging dat juist de zendeling dubbele 
 verantwoordelijkheid heeft voor het opbouwen van
een stabiele toekomst. Je kunt niet uitdelen aan
anderen wat je zelf niet hebt. Het gewenste budget
creëert hier ruimte voor. 

Het opbouwen van een stabiele toekomst doen we
samen in afhankelijkheid van elkaar. Het coachen
van jonge christenen binnen YWAM en de
verspreiding van het evangelie binnen de
community levert geen inkomsten op. Met een werk
belasting van 50-65 uur per week is het niet
mogelijk om andere inkomstenbronnen te
genereren. Juist daarom is het van belang dat u
investeert in de visie van DianInMissions. Zonder
elkaar kunnen we dit niet realiseren. Samen kunnen
we echter bouwen aan mooie, levensveranderende
projecten. Investeert u mee? 

Investeren kan door maandelijkse ondersteuning of
éénmalige donaties. We vragen u echter om
maandelijkse ondersteuning te overwegen wanneer
dit mogelijk is.  
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BUDGET 

Project 2 'coachen in Amsterdam' is actief van
1 augustus 2021 tot 1 april 2022 en vereist
een minimale inkomstenstroom uit supporters
van 1.155,- p.m. 

Project 3 'coachen in Gold Coast' is actief van
1 april 2022 tot 1 april 2024 (verlenging
mogelijk). Project 3 vereist een minimale
inkomstenstroom uit supporters van 1.225,-
p.m. 

Project 4 'uitdelen op afstand' is actief van 1
augustus 2021 tot 1 augustus 2025.
(verlenging mogelijk). Project 4 vereist een
minimale inkomstenstroom uit supporters van
32,50 p.m.  

Aan de rechterzijde is het budget weergegeven
voor project 3. Project 3: 'coachen in Gold Coast'
gaat pas over 8 maanden van start. Daarom ligt
voor nu eerst de focus op de financiering van
project 2 & 4. 

Wrap up
Hieronder nogmaals een korte samenvatting van
alle budgetten: 
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VERANTWOORDING 

 

 

Er is vooraf goed nagedacht over de budget
bedragen. Zo is er rekening gehouden met
afschrijvingen over een periode van 5 jaar en
belangrijke investeringen om duurzaamheid te
kunnen waarborgen. Toch kan het zijn dat u nog
vragen heeft of graag inzicht krijgt in hoe de
budgetbedragen zijn opgesteld.
 

 

Een van de kernwaarden van DianInMissions is
transparantie. Ik wil u dan ook uitnodigen om
contact op te nemen via
financieel@dianinmissions.nl. Binnen enkele
dagen na het ontvangen van uw verzoek, wordt u
een volledige verantwoording van alle bedragen
toegestuurd.  
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SPONSOREN 

Samen kunnen we een krachtige transformatie
hub opzetten. Gods inspiratie & leiding, mijn
beschikbaarheid en kennis, en uw financiële
ondersteuning en betrokkenheid. 

Ik wil u dan ook persoonlijk vragen om te
overwegen in de visie van DianInMissions te
investeren. Uiteraard kunnen we dit bespreken
onder het genot van een bak koffie en een goed
gesprek. 

Investeren kan door maandelijkse ondersteuning
of éénmalige donaties. DianInMissions is door
beide gezegend. Ik wil u echter vragen om
maandelijkse ondersteuning te overwegen
wanneer dit mogelijk is. Dit verhoogt de
stabiliteit en komt de continuïteit van
DianInMissions ten goede. 

De hoogte van het bedrag kunt u persoonlijk
bepalen. Denk bijvoorbeeld aan €25,- p.m. / €75,-
p.m. of €150,- p.m. | Ik nodig u uit om hierin uw
hart te volgen. Welke vorm en welk bedrag u ook
besluit, uw overweging en betrokkenheid wordt
altijd op prijs gesteld.

Investeren kunt u doen door geld over te maken
naar de bankrekening van DianInMissions. 
T.A.V. D.A. de Haan 
IBAN/Rekeningnummer: NL46 ASNB 0267 5340 94

Vermeld A.U.B. in de omschrijving
Gift/ondersteuning DianInMissions. 
  
 

BELASTING

De Nederlandse overheid beloont vrijgevigheid.
Dit betekent dat mogelijk een groot deel van wat
u geeft belasting aftrekbaar is. Een deel van wat
u investeert kunt u dus mogelijk terugkrijgen. Dit
is een leuke beloning. Dit kan echter alleen
wanneer de organisatie waar u in investeert een
ANBI-status heeft. 

Omdat DianInMissions op dit moment in de
kinderschoenen staat zijn we nog druk bezig met
het zoeken naar partners met een ANBI-status.
Op die manier ontvangt DianInMissions
inkomsten en krijgt u mogelijk een deel van uw
investering terug. 

De deadline voor het vinden van een partner is 3
maanden na de lancering op 1 augustus. Uw
eerste investeringen zijn hierdoor nog niet
belasting aftrekbaar. Toch wil ik u vragen om
vanaf 1 augustus al te investeren. Op die manier
kunnen we direct beginnen met het creëren van
transformatie hubs. Lukt het niet om binnen 3
maanden een samenwerking te starten met een
ANBI partner dan zal DianInMissions zelf een
stichting oprichten met de mogelijkheid alsnog
de ANBI-status te verkrijgen. Als betrokkene en
investeerder wordt u netjes op de hoogte
gehouden van de voortgang. 

Via deze weg kunnen we op een verantwoorde
manier elkaar helpen.
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WWW.DIANINMISSIONS.NL
MOMENTEEL WORDT DE WEBSITE GEBOUWD 

INFO@DIANINMISSIONS.NL
 

MEER WETEN?
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