Jaarverslag LightchannelTV Nederland over 2020
Wij zijn God dankbaar dat we in 2020 weer diverse activiteiten hebben kunnen
doen waardoor we de evangelieboodschap bij de mensen hebben kunnen
brengen. We danken u allemaal van harte die ons heeft gesteund door middel van
uw gebeden en door middel van uw inanciele ondersteuning.
In dit Jaarverslag willen we u graag informeren over onze activiteiten in het
afgelopen jaar 2020 en de plannen die we hebben in het komende jaar 2021,
alsmede de inanciële feiten van 2020.
Activiteiten Lightchannel in 2020
2020 werd voornamelijk gekenmerkt door de coronacrisis. Als gevolg daarvan
hadden onze activiteiten een andere gezicht dan in de Jaren daarvoor. De
volgende activiteiten kunnen we in het bijzonder noemen.
• Tijdens de eerste corona-golf hebben we in de periode van april tot en met
juni 15 x een livestream verzorgd op het moment dat een groot deel van de
kerken gesloten was. We zijn blij dat er zovelen hebben meegekeken met deze
livestreams. Via deze link komt u bij alle lezingen.
• In de zomervakantie zijn we gevraagd door Bibleway (Male Bone Laing) om
aanwezig te zijn bij de door hen georganiseerde campmeeting en om de
lezingen die daar plaatsvonden op te nemen. Thema van de week was Disease
and the Mind: De Ziekte van de Geest. De lezingen serie bevat 31 lezingen over
diverse onderwerpen zoals het medische zendingswerk, sexualiteit, de invloed
van (negatieve) gedachten en gevoelens, stress etc. en enkele lezingen voor
praktische toepassingen zoals ontgiftingen, het maken van tincturen, alsmede
diverse getuigenissen. De lezingen zijn in het Engels en op het podium
vertaald naar het Duits. Helaas was het voor ons niet mogelijk alles te
vertalen/ondertitelen naar het Nederlands. Via deze link komt u bij alle
lezingen.
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Sprekers in 2020
In 2020 waren diverse sprekers bij ons te gast. We noemen er enkele:
o Edwin Noyes. Thema: Gezondheidsboodschap en in het bijzonder in relatie
tot oosterse geneeswijzen. Hier kunt deze lezingen nog eens bekijken.
o Vojta en Dorcas Ligenza. Thema: Vojta en DOrca vertellen over hun visie op
het werk dat God hun heft gegeven en met name over hun medische
zendingsprojecten in Tsjechie en in Nigeria. Hier kunt deze 5 lezingen nog
eens bekijken.
o Arnold Korth. Thema: Rechtvaardiging door geloof. Arnold heeft het
afgelopen jaar een studie gedaan over dit onderwerp, met name in relatie tot
de boodschap van 1888. In het kader van deze boodschap heeft Arnold ook
het boek Terugkeer van de Late Regen vertaald. Arnold heeft dit onderwerp
samengevat in een 7-delige lezingenserie, die u via deze link kunt bekijken.
Ook kunt u het genoemde boek bij ons bestellen.
o Alberto Rosenthal. Diverse lezingen over het profetische licht voor onze tijd.
Hier kunt deze lezingen nog eens bekijken.
o Nicola Taubert. Diverse lezingen over de liefde voor de zonde of Liefde voor
de waarheid. Hier kunt deze lezingen nog eens bekijken.
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Michael Carducci van Coming Out Ministries. Michael hield diverse lezingen
over sexualiteit. Naast zijn eigen levensverhaal kwamen de onderwerpen
LGBT, homo ilie, transgender, sex voor het huwelijk, pornogra ie en
overwinning over de (sexuele) zonde aan bod. Hier kunt deze lezingen nog
eens bekijken.
Enkele sprekers die waren uitgenodigd van buiten Europa konden vanwege
de coronacrisis niet naar Nederland komen (zoals bv Hal Mayer en Barbara
O’Neill).

Publikaties in 2020
Profetieboekje
Luther folders bijbesteld
Boek van Vernon Sparks over de natuur van Christus
Nog meer boeken?
Geplande activiteiten in 2021
Voor het jaar 2021 voorzien we activiteiten zoals het wederom verzorgen van
livestreams, het vertalen van boeken, het uitbrengen van nieuw foldermateriaal
en diverse publikaties, zoals bijbelstudies, het ondertitelen van video’s en het
uitnodigen van diverse buitenlandse sprekers. Voor wat betreft het uitnodigen
van buitenlandse sprekers is dit vooral vanuit Duitsland incidenteel mogelijk
geweest. Als gevolg van de voortdurende coronacrisis zullen sprekers uit landen
buiten Europa moeilijker gaan worden.
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Jaarrekening: Eindbalans per 31 december 2020
Naast bovengenoemde activiteiten treft u onderstaand het inanciële
jaaroverzicht over 2020, bestaande uit de Balans en de Resultatenrekening.

Jaarrekening: Resultatenrekening 2020

