JAARVERSLAG 2018
Fam

FAMILY CHURCH
JAARVERSLAG 2018

De Geest van de Heer

In dit document leest u het jaarverslag 2018 van Family Church.
Allereerst staan er algemene gegevens op een rij en informatie over
het bestuur. Daarna worden de activiteiten van 2018 beschreven die
bijdragen aan de ambities (7 bergen) van Family Church. Tot slot vindt
u het financieel jaaroverzicht.

rust op mij, want Hij

Algemeen

goede nieuws te

Kerkgenootschap Family Church is op 22 mei 2018 opgericht. Het
kerkgenootschap stelt zich als doel het verspreiden van het christelijk
geloof. Het kerkgenootschap beoogt niet het maken van winst.
De financiële middelen die Family Church heeft om genoemde doel te
dienen zijn voornamelijk afkomstig uit:
-baten voortgekomen uit de door het kerkgenootschap ontplooide
activiteiten;
-subsidies;
-donaties en giften.

brengen,

De financiën worden ingezet voor wekelijkse en maandelijkse
activiteiten en alle verdere handelingen, die met het kerkgenootschap
in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar
bestuurders bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

om onderdrukten hun

Bestuur
Het bestuurt heeft een controlerende functie. Zij draagt zorg voor dat
het uitvoerende team wordt aangestuurd om de juiste activiteiten te
ondernemen zodat doelen behaald kunnen worden en zij dragen zorg
voor de besteding van de middelen goed gebeurd.
Naomi Floor – Nijkerk (Voorzitter)
Ingrida Wijland – Amersfoort (Secretaris)
Henriët Brouwer – Nijkerk (Penningmeester)

heeft mij gezalfd.
Om aan de armen het

om aan gevangengen
hun vrijlating bekend
te maken en aan
blinden het herstel van
hun zicht,

vrijheid te geven,
om een genadejaar
van de Heer uit te
roepen.

LUCAS
4:18-19

Het kerkgenootschap mag geen uitkeringen doen of beloning
toekennen aan een bestuurder.
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Ambities
De zeven bergen zijn de ‘zeven invloedssferen van de maatschappij’: religie, familie, politiek, onderwijs,
media, cultuur en business. De zeven bergen strategie is o.i. één van de meest heldere en effectieve
strategieën om de koninkrijkvisie gestalte te geven en om te komen tot invloed en impact in de
samenleving. Dit zal leiden tot transformatie van de maatschappij en zo Gods bedoeling omtrent
rentmeesterschap realiseren.
Een uitgebreide omschrijving van de 7 invloedssferen vindt u in het beleidsplan 2018-2019 van Family
Church.
Activiteiten 2018
Family Church onderneemt activiteiten waar leden en niet-leden welkom zijn. Family Church creëert
een plek van ontmoeting en verbinding; voor alle leeftijden, etnische achtergronden en andere culturen,
rekeninghoudend met minder bedeelden. Sociaal isolement wordt hiermee verminderd en de
saamhorigheid in de stad wordt vergroot. Hieronder een overzicht van de activiteiten die in 2018
hebben plaatsgevonden. Sommige activiteiten vallen onder meerdere invloedssferen en zijn daarom
meerdere keren genoemd.
Religie
-

De A-leider of iemand uit het leiderschapsteam is maandelijks aangesloten bij het
voorgangersoverleg.
Family Church heeft 9 dagdelen evangelisatieactiviteiten (onderwijs of praktijk) georganiseerd
Family church heeft 29 kerkdiensten georganiseerd op zondagochtend, waarvan 12 zondagen werd
gepreekt door een gastspreker.
Family church heeft 12 gebedsavonden georganiseerd.

Familie
-

Family Church heeft 3 vrouwenavonden georganiseerd.
Family Church heeft een jeugdkamp georganiseerd.
Family Church heeft 25 kinderdiensten georganiseerd.

Politiek
-

In de weken voorafgaand aan de stemdatum is het stemmen als mededeling genoemd.

Onderwijs
-

Family Church heeft 12 kringavonden georganiseerd, waarin onderwijs wordt gegeven over
bepaalde thema’s.

Media
-

Family Church heeft op verschillende wijze preken en studies gepubliceerd (via een mp3 of op
papier).
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Cultuur en samenleving
-












Er is een survivalweekend georganiseerd voor de doelgroep jeugd.
Er zijn activiteiten georganiseerd waar alle mensen welkom zijn, met het oog op verbinding. Hierbij is
rekening gehouden met mensen die leven in armoede. Zij hoeven geen financiële bijdrage te
leveren zodat zij, of hun kinderen, kunnen deelnemen:
Wekelijkse ochtenddienst.
Er is een koffie/theemoment voor een social talk voorafgaand aan de dienst. De dienst heeft
onder andere onderdelen als avondmaal, collecte, aanbidding en onderwijs (preek). Na de
dienst is er gelegenheid om anderen te leren kennen en daarin iets te kunnen betekenen
voor een ander.
Eens per twee weken gebedsavonden.
Iedereen mag persoonlijke bidpunten inbrengen en er wordt strategisch gebeden (7 bergen).
Eens per twee weken gezamenlijke maaltijden.
Iedereen is welkom om eten mee te nemen en dit te delen met anderen.
Twee keer per maand kringavonden.
Na een moment van aanbidding wordt er een thema besproken en leren we elkaar kennen
door hier dieper op in te gaan.
Jeugd- en kinderactiviteiten (eens per maand een avond)
Vrouwenmeetings (3 keer per jaar)
Filmavonden (3 keer per jaar)
Schaatsuitje (1x per jaar)
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Financieel jaarverslag 2018
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Zakelijke gegevens:
Naam:
Family Church
RSIN:
858849641
Postadres:
Galvanistraat 23, 3861NJ Nijkerk
emailadres: info@familychurch.nl
Website:
www.familychurch.nl
KVK:
71787615
Bank:
Rabobank
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