Jaarverslag 2021

Terugblik
Nog een jaar met Corona-perikelen
In 2021 hebben we weer een jaar gezien waarin we geconfronteerd werden met lockdowns en beperkingen om samen te
kunnen komen als kerk. We hebben hier steeds als kerk zoveel mogelijk gekeken naar wat wel kon en verantwoord was. We
zijn in 2021 ook gebruik gaan maken van digitale middelen zoals het streamen van de bijeenkomsten. De samenkomsten
die we via Zoom hebben gedaan waren niet ideaal maar heeft ons wel in verbinding kunnen houden, voor zover dat dan
mogelijk is via Zoom. Ook in 2021 zijn we veelal teruggeworpen op ieders eigen manier van het onderhouden van zijn/
haar relatie met God.
We hebben gevoelsmatig niet veel kunnen doen aan onze missionaire focus voor 2021. We zijn het jaar wel weer gestart
met een 21 dagen vasten periode. Velen deden hieraan mee en dit gaf zeker wel een gezonde focus op onze relatie met
God. Ook in deze pandemie hebben we ons vertrouwen op God gesteld.

Transitie
Waar de pandemie ons in heeft geholpen is onze transitie als oudsten team om minder operationeel te zijn. We hebben
het kernteam zoals we dat kenden gestopt en hebben duidelijker een structuur aangereikt van afdelingen c.q. teams die
de bedieningen laag vormen in de Fakkel. We hebben de gemeente in deelgebieden verdeeld om goed onderscheid te
kunnen maken en het voor mensen makkelijker te maken waar ze passen en waar ze hun bijdrage kunnen leveren om te
bouwen aan de gemeente. We kennen de volgende afdelingen:
Team Outreach
Team Welkom		
Team Samenkomst, waaronder Team Aanbidding
Team Communicatie & Techniek en Office
Team Kinderwerk en Crèche		
Team Kleine groepen, waaronder Team Tieners
Team Follow-up
In 2021 hebben we de transitie verder ingezet om het huidige kernteam op te laten gaan in een nieuw te vormen breed
kader. We zijn de meetings gestart en zijn organisch gaan groeien naar een meer hecht team dat bestaat uit ‘pilaren’
binnen de gemeente. Samen zoeken we naar een nieuw evenwicht in het vormgeven en ontwikkelen van de Fakkel.
Hierbij is het van belang dat het oudstenteam niet langer meer operationeel functioneert en enkel geestelijk en bestuurlijk
overziet en de visie bewaakt.
Daarnaast bleef de focus op het gavengericht kerk zijn. We willen mensen uitdagen om datgene toe te voegen aan de
Fakkel en het Koninkrijk van God dat past bij hun unieke waarde en hun unieke roeping. Ieders uniek bijdrage en mensen
helpen te worden wie ze zijn, blijft een sterke focus van de Fakkel.

Externe contacten
Verder hebben we de contacten in onze stad met de andere kerken warm gehouden. Er was in 2021 niet veel sprake van
samenwerking. Alles heeft vanwege de pandemie op een laag pitje gestaan.
De ondersteuning naar onze (zending) partners in Albanië, Peru en Kenia hebben we voort kunnen zetten. Er zijn in 2021
verder geen nieuwe zending projecten bij gekomen.
Eind 2021 hebben we de samenkomsten weer kunnen opstarten en wat was dat heerlijk om weer samen te komen.
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Leden
•
•
•
•
•
•

We mochten in 2021 een jonge vrouw, jong stel en een familie verwelkomen. Nadat zij een tijdje als gast bij ons waren,
wilden ze graag lid worden. Wij geven nieuwe leden altijd een beeldje mee; verbonden in liefde met God en elkaar.
3 gezinnen hebben besloten elders te gaan kerken, om diverse redenen. We hebben ze uitgezegend.
Er zijn twee baby’s geboren. Zyon doet zijn naam eer aan*. De eerste periode van zijn leven was spannend. Voor zijn
ouders gold zeker: *Wie vertrouwen op de Heer zijn als de berg Sion, Die niet wankelt maar voor altijd blijft. Psalm
125:1
Ook een van onze oudere leden bouwt en vertrouwt op Jezus de Rots na het overlijden van haar man. Gelukkig mogen
we haar regelmatig ontmoeten in de dienst.
Een prachtig getuigenis was de doop van drie tieners. Zij gaven mooie woorden aan hun overtuiging gedoopt te willen
worden.
Lovende woorden voor Cary, toen zij de financiën van de kerk overdroeg aan Menno.

Activiteiten
•
•
•
•
•

In het kader van ‘Mag jouw huis een kerk zijn’ hebben we de kringen anders ingestoken. Een themagroep, een
spelletjesavond voor jong en oud, creatief op allerlei manieren... Wie wilde kon zijn/haar huis beschikbaar stellen.
Het seizoen hebben we afgesloten met een BBQ op het schoolplein. Erg gezellig, lekker en verkoelend voor de kinderen
die met water konden spelen.
Met het vooruitzicht van minder coronamaatregelen in 2022 heeft een groepje eind 2021 het initiatief genomen tot
het organiseren van een gemeenteweekend. Dit heeft april 2022 inderdaad mogen plaatsvinden.
Met hulp en financiële bijdragen van diverse gemeenteleden hebben we paaspakketten kunnen uitreiken aan de
voedselbank.
Helaas moest toch besloten worden de Lichtjesroute te annuleren. ‘Leische Rijn’ kon op eigen initiatief een route
lopen waarbij middels QR-codes het kerstverhaal onder de aandacht werd gebracht.
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Financiën
De reguliere giften zijn door de Coronapandemie iets gedaald. De uitgaven zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2020. We
danken God voor de enorme zegen van afgelopen jaar en willen ook alle Fakkel Leden bedanken voor hun vrijgevigheid.
Het totale financiële overzicht van onze accountant volgt (PDF).
Hier volgt een korte samenvatting van de inkomsten en uitgaven van 2021.
Inkomsten
Uitgaven

€ 80.629,31
€ 79.667,75

De inkomsten en uitgaven zonder doorgeefdonaties zien er zo uit:
Inkomsten
€ 70.045,06
Uitgaven
€ 72.184,97
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