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In dit document leest u het jaarverslag van Family Church. Als eerste
staan er algemene gegevens op een rij en informatie over het bestuur.
Daarna worden doelen en ambities beschreven en activiteiten die
bijdragen aan de realisatie daarvan. Kosten en baten kunt u in het
daaropvolgende hoofdstuk lezen.
Algemeen
Kerkgenootschap Family Church is op 22 mei 2018 opgericht. Het
kerkgenootschap stelt zich als doel het verspreiden van het christelijk
geloof. Het kerkgenootschap heeft geen winstoogmerk.
De financiële middelen die Family Church heeft om genoemd doel te
dienen zijn voornamelijk afkomstig uit:
-baten voortgekomen uit de door het kerkgenootschap ontplooide
activiteiten;
-subsidies;
-donaties en giften.

De Geest van de Heer
rust op mij, want Hij
heeft mij gezalfd.
Om aan de armen het
goede nieuws te
brengen,
om aan gevangengen
hun vrijlating bekend
te maken en aan
blinden het herstel van
hun zicht,

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.
Bestuur
Het bestuur heeft een controlerende functie. Zij draagt er 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.

Naomi Floor – Nijkerk (Voorzitter)
Ingrida van Wijland – Amersfoort (Secretaris)
Diederik Troost – Nijkerk (Penningmeester)

om onderdrukten hun
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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Visie en missie
Het kerkgenootschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie, op grond van de persoon Jezus
Christus, op grond van de Bijbel, het Woord van God. Het kerkgenootschap heeft als missie: ‘Leven in
de realiteit van de hemel op aarde, door te leven als geliefde zonen en dochters van de Vader’. Het
kerkgenootschap heeft als visie: ‘Het meebouwen aan een gemeenschap met een hemelse cultuur
waarin mensen tot heelheid komen en toegerust worden met impact daarvan op hun eigen omgeving.´
Family Church heeft een duidelijke Koninkrijksvisie. Het oorspronkelijke mandaat van de mens is te
heersen als rentmeester over de schepping (Gen. 1: 26-28) zodat de mens Zijn heerschappij zichtbaar
kan maken op de aarde (Ps. 115:16). Het is Zijn bedoeling dat we als koningen en priesters zullen
leven (Ex 19:6). Jezus gaf aan zijn discipelen de opdracht om het Koninkrijk te brengen (Matt. 10). Dit
houdt veel meer in dan alleen het evangelie van redding.

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 Koninkrijksvisie 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. De activiteiten zijn geïnitieerd door leden van Family Church en zijn
toegankelijk voor leden en niet-leden. Niet-leden kunnen gebruik maken van alle soorten
informatievoorziening en training/cursussen.

Lange termijn
Religie
•
•
•
•

Family Church is deel van bestaande plaatselijke samenwerkings- en overlegvormen
(Voorgangersoverleg ed.)
Family Church heeft onderlinge samenwerkingsverbanden met andere kerken en religieuze
instanties in Nijkerk, nationaal en internationaal.
Family Church staat bekend als een plek van genezingen en bevrijdingen.
Family Church geeft onderwijs op grond van de Bijbel.

Familie
•
•
•

•
•

Family Church is een plek waar huwelijken en gezinnen worden hersteld.
Family Church versterkt de rol van mannen en vrouwen.
Kinderen en jongeren hebben een veilige plek in de kerk waardoor zij kunnen groeien en
ontwikkelen op sociaal, emotioneel en lichamelijk vlak. Zij leren verantwoordelijkheid te dragen voor
zichzelf en voor de ander.
Family Church voorziet in informatie en training met betrekking tot opvoeding.
Family Church heeft een signalerende en verwijzende functie naar goede hulpverleningsinstanties.
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Politiek
•

Family Church geeft voorafgaand aan stemrondes informatie en moedigt stemmen aan.

Onderwijs
•

Family Church heeft connecties met mensen in het onderwijs.

Media
•
•

Family Church gebruikt (social-) media om het evangelie te verkondigen.
Family Church heeft connecties met uitgevers

Business
•

Family Church moedigt ondernemers aan en ondersteunt hen.

Kunst, Cultuur en Samenleving
•
•
•

Bewustwording creëren inzake een gezonde levensstijl, de verzorging van het lichaam en preventie
van ziekten door onderwijs.
Er is inzicht in het belang van natuur en milieu. Dit wordt gecreëerd door onderwijs. Verder komt dit
in de praktijk tot uiting.
Verminderen eenzaamheid en isolement in Nijkerk onder volwassenen en ouderen, en het
motiveren om te bouwen aan onderlinge relaties en het maken van nieuwe connecties.

Strategische doelstelling
Hieronder staat het stappenplan waarin concrete actiepunten staan uitgewerkt. De actiepunten zijn
ondergeschikt aan de doelen en dragen bij aan de realisatie daarvan.
Religie
-

De A-leider of iemand uit het leiderschapsteam sluit maandelijks aan bij het voorgangersoverleg.
Family Church integreert genezings- en bevrijdingsmomenten in de samenkomsten.
Family Church organiseert elke 2 maanden een conferentie met een buitenlandse spreker.
Family Church organiseert 4 dagdelen evangelisatieactiviteiten (onderwijs of praktijk)
Family Church organiseert minimaal 45 kerkdiensten in 2020.
Family Church organiseert eens per twee weken een gebedsavond en eens per twee weken een
gebedsochtend.
Family Church organiseert eens per maand een studieavond om zich te ontwikkelen in gaven en
talenten en de bediening van apostel, profeet, leraar, herder of evangelist.
Mensen uit het leiderschapsteam hebben individuele gesprekken met mensen met een bediening
om hen aan te moedigen om hierin te groeien en te evalueren hoe het gaat.

3

Familie
- Family Church organiseert 2 vrouwen en 2 mannen avonden per jaar.
- Family Church organiseert verschillende jeugdactiviteiten, waaronder een kamp en maandelijkse
jeugdavonden.
- Family Church organiseert minstens 45 kinderdiensten per jaar, georganiseerd door leden van de
kerk.
- De mensen die als ‘herder’ in hun bediening zijn aangesteld houden contact met eventuele
hulpverleners van leden.
Politiek
-

Er wordt een informatieavond gehouden in de aanloop naar verkiezingen.
In de weken voorafgaand aan de verkiezingen wordt het stemmen als mededeling genoemd en
wordt stemmen aangemoedigd.

Onderwijs
-

Er is ondersteuning door gebed voor het onderwijs in Nederland en voor beleidsmakers, directeuren
en onderwijzend personeel ed.

Media
-

Family Church zal op verschillende wijze preken en studies publiceren (via een mp3, op papier of
social media).
Er worden elk jaar minstens 10 blogs geschreven over een van de activiteiten zodat anderen zich
een beeld kunnen vormen van de activiteiten en de groep.

Cultuur en samenleving
-

Er wordt eens per jaar een dagdeel onderwijs over voeding gegeven.
Er wordt 5 keer per jaar een sportactiviteit georganiseerd voor alle leden en niet-leden.
Er worden activiteiten georganiseerd waar alle mensen welkom zijn, met het oog op verbinding.
Hierbij wordt 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) en
gebed. Na de dienst is er een gratis lunch voor leden en gasten en zodoende gelegenheid
om anderen te leren kennen en daarin iets te kunnen betekenen voor een ander.
• Eens per twee weken gebedsavonden; eens per twee weken gebedsochtenden.
Iedereen mag persoonlijke dank- en gebedspunten inbrengen en er wordt strategisch
gebeden (7 bergen).
• Eens per maand gezamenlijke maaltijden.
Iedereen is welkom om eten mee te nemen en dit te delen met anderen.
• Eens per twee weken 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 jeugdavond, koekjes versieren rond de kerst,
filmmiddagen voor de kinderen)
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
2019

2018
€

€

€

€

Baten
Incassokaarten
Collecte
Bankgiften
Vaste giften & tienden
Ontvangsten conferenties
Overige ontvangsten

8.125
2.454
7.271
26.366
4.154
387

0
0
0
16.460
0
7.009
48.757

Giften
Familie buitenland
Tienden
Diaconie
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Overig

550
0
0
0
705
0
0
0

23.470

5.250
153
0
0
0
0
0
0
1.255

Lasten
Kosten gebouw
Gastsprekers bedieningen
Kosten administratie
Kosten kinderwerk
Kosten tienerwerk
Verzekeringen & Vrijwilligers
Reis- en verblijfkosten
Catering
Bankkosten
Overige kosten
Apparatuur
Kosten activiteiten
Kosten conferenties

Saldo baten en lasten

34.526
1.261
197
97
163
560
1.091
1.857
165
187
296
543
3.115

6.408
9.992
17.65
0
0
0
0
0
0
47
579
0
2.000
0

44.059

14.383

3.442

2.678
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
Actief

31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa

3.727

Liquide middelen
Kas
Rekening-courant bank
Spaarrekening bank

Passief

664

0

1090

2.678

650

0
2.403

2.678

6.131

2.678

31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

EIGEN VERMOGEN
Bestemmingsreserves
Overige reserves

0

0

6.121

2.678
6.121

2.678

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en
overlopende passiva

10
6.131

2.678
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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:
NL67RABO0331193612

Naomi Floor – Nijkerk (Voorzitter)
Ingrida van Wijland – Amersfoort (Secretaris)
Diederik Troost – Nijkerk (Penningmeester)
Jaarverslag opgesteld 05-2020
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