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Dankzij zoveel betrokken Fakkelleden en al hun tijd en inzet, konden we mooie dingen met elkaar doen, daar zijn we enorm 
dankbaar voor. We voelen ons heel gezegend en zijn God dankbaar dat we onderdeel mogen zijn van deze gemeente. Op 
zondag zijn we met een kleine 100 personen in de dienst, inclusief vele kinderen. 

Fakkel Familie Weekend
Een van de hoogtepunten was dit jaar het vieren van ons 12,5 jarig bestaan als kerk. Dit hebben we gevierd door een 
Fakkel Familieweekend te organiseren op de Betteld in Zelhem. Jong en oud was aanwezig, zo’n 80 mensen in totaal. We 
hadden voor deze gelegenheid onze mentoren Ted Hanson, Bob Nichols, Herman Haan en Dave Fredriksz uitgenodigd om 
dit met ons te vieren. Herman Haan kon helaas niet aanwezig zijn i.v.m. ziekte. We mochten deze vier mentoren van onze 
gemeente eren met een extra gift. We zijn dankbaar voor zulke relaties die ons verder helpen en er voor ons zijn wanneer 
dat nodig is.

Het thema van het weekend was: Familie van Families
In Gods familie is er ruimte voor jong en oud, voor gezinnen en voor 
alleenstaanden, voor weduwen en weduwnaars. Wij zijn een sterke 
familie omdat Gods genade in ons werkt. Een familie die herstelt en 
groeit, een familie die toegerust wordt en bloeit en een familie die 
uitgaat om Gods liefde tastbaar te maken en door te geven. 

Super om tijd met elkaar door te brengen, geen haast te hebben, met 
velen te praten, te eten, te zingen en te bidden. Een greep uit de reacties: 

• Tieners vonden het een tienerweekend ín een familieweekend
• Zelfs het corvee was gezellig : )
• Profetische sessies werden erg positief ervaren
• Kinderen speelden leuk samen
• Voor het kernteam was het een relaxt weekend
• Goed voor de onderlinge relaties
•  We hebben van de beheerder een compliment gekregen over hoe netjes we het achter hebben gelaten.

Nieuw gebouw
Een ander hoogtepunt was onze verhuizing naar Academie Tien. Na ca. 12 jaar mochten we de basisschool de Boomgaard 
inruilen voor het voortgezet onderwijs gebouw van Academie Tien. Dit gebouw ligt slechts op een paar minuten van ons 
oude onderkomen af en dat maakte de overstap gemakkelijker. Academie Tien is voor ons een hele vooruitgang. Het is een 
groter en veel lichter gebouw. De medewerking van de schoolleiding is geweldig en we voelen ons er al aardig thuis. We 
zijn God dankbaar voor deze zegen.

Nieuwe structuur
Een nieuw gebouw biedt ook de mogelijkheid om wat veranderingen aan te brengen. Een verlangen van het kernteam dat 
we al een lange tijd hadden was; ‘als kernteam minder organiseren en initiëren en dus minder de bottleneck zijn voor groei’. 
We hebben lang gezocht naar een passende strategie die de verantwoordelijkheden van het kernteam meer zou delegeren 
naar de gemeente toe. Deze aanpassing in de structuur geeft dat we meer mensen kunnen discipelen en laten groeien 
in hun door God gegeven gaven. Het lichaam kan zo meer in beweging komen en het is een meer ‘bottom-up’ model 
dan ‘top-down’ model. Voor de strategie kijken we naar het model dat ‘24todouble’ heeft neergezet. De kernelementen 
daaruit zijn: gemeente in Teams en Gavengericht werken. Het vergt de nodige tijd en inspanning om deze transitie te 
realiseren en we zitten er dus nog middenin.
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Dopen, opdragen en lidmaatschap
We mochten dit jaar 4 mensen dopen en 1 tiener heeft zich tijdens een zendingsreis in Roemenië laten dopen. Er werden 
5 kinderen opgedragen en we mochten 9 nieuwe mensen toevoegen aan de gemeente. Van 4 mensen hebben we afscheid 
genomen.

Activiteiten intern
We zijn best een actieve gemeente met de nodige opbouwende en relationeel activiteiten:
• Groeigroepen en Themagroepen (2x per jaar starten er nieuwe groepen).
• Diverse dames middagen en avonden.
• 6x een familiezondag: dienst inclusief lunchen met elkaar
• Kidsuitje
• Kinderworkshops
• Sirkelslag oudere kids
• Fakkel on Ice
• Boswandeling
• Fakkel Familie weekend
• De mannen gingen een weekend naar Frankrijk en organiseerden een teambuilding 

dag in november.

De mannen hebben een toffe dag gehad: lichamelijke activiteiten afgewisseld met 
korte overdenkingen.We trapten af met een bootcamp-achtige warming-up. Daarna 
een parcoursje en vervolgens de eerste overdenking over een definitie van relatie: “De 
energie die men ervaart als er connectie is tussen mensen en zij zich gezien, gehoord en 
gewaardeerd voelen.” Mooi waren de openheid en eerlijkheid.

Tieners
Er is meer tienerleiding waardoor de tieners nu structureel om de zondag tijdens de dienst hun eigen samenkomst hebben. 
Ook hebben zij zaterdag om de week een eigen avond. In september gingen ze met een kleine 20 man (vrouw) op kamp. 

Wist je dat... 
...een kijkje in het tienerweekend met dingen die je misschien nog niet wist!

• Austerlitz niet in Duitsland ligt?
• Slaapkamers laten ontploffen maar 5 minuten nodig heeft?
• Reno ons zijn levensverhaal vertelde en het de tieners erg aanspreekt als 

ze ‘ervaringsverhalen’ horen? 
• Je meiden gewoon in Doorn kunt droppen en ze dan prima de weg naar 

Austerlitz terug weten te vinden (wat nou; vrouwen hebben geen rich-
tingsgevoel)?
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Evangelisatie en activiteiten extern / met samenwerkende kerken
Onze blik naar buiten kenmerkte zich door:
• Het ondersteunen van zendelingen in Albanië / het RIM / Compassion kinderen
• 150 gevulde tassen voor de Voedselbank om met Pasen uit te delen
• Parkdienst met de samenwerkende kerken
• 3x Praise en Prayer avonden met de samenwerkende kerken
• 2000 mensen tijdens de Lichtjesroute met de samenwerkende kerken
• 5x Voorgangersoverleg
• 1500 wijkbrieven nav de verhuizing en om de wijkbewoners uit te nodigen voor de kerstvieringen
• 67 volgens op Social Media (Instagram en Facebook)
• 2 diensten met Kerstmis: een toneelstuk voor groot en klein (zondagochtend) en een diner op kerstavond 

Wie had dat ooit gedacht: dat er zo veel geld opgehaald zou worden en dat de 
Jumbo zo gul zou sponsoren, dat we maar liefst 150 tassen konden vullen; het 
dubbele van de eerst gehoopte 75 stuks. Met een mooi clubje hulp ging het 
inpakken vlot en gezellig.

We mogen terugkijken op een aantal mooie diensten. Wat hebben we met z’n 
allen, plus 30 gasten, genoten van Paula ter Plekke, Lieneke Klok en medespelers 
van Theatergroep Orde Der Dwazen. Tijdens het Kerstdiner hebben we gasten 
mogen ontmoeten en laten genieten. Een paar vrouwen hebben alles bereid, de 
tieners hebben het uitgeserveerd. 
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Financieel staan we er goed voor. De Fakkel is een vrijgevige gemeente. We zijn in 2019 ons meer bewust geworden dat we 
mogen zaaien. We hebben besloten om gerichter te geven en ons geefpatroon als kerk te verhogen. Streven is om rond de 
20% aan giften weer weg te geven als kerk.

Voor het totale financiële overzicht zie de jaarrekening van onze accountant (PDF).
Hier volgt een korte samenvatting van de inkomsten en uitgaven van 2019.

Inkomsten € 92.475,-
Uitgaven € 69.391,-

Hieronder wordt in twee diagrammen aangegeven hoe deze bedragen verdeeld zijn over verschillende posten. We zien 
o.a. dat we bijna 25% van onze inkomsten weer weggeven. Dit is gebaseerd op het bijbelse principe van geven. 

Financiën

https://defakkel.kerk-spot.nl/uploads/bestanden/spot137/2019_Jaarrekening_van_de_accountant.pdf

