Jaarverslag 2020

1. Voorwoord
Wat een enerverend jaar hebben we achter de rug en wat hebben we ons allemaal flexibel op moeten
stellen als het gaat om de organisatie van het kerkgenootschap Family Church. We zijn dankbaar dat
we tijdens de coronacrisis die in maart ontstond op volle kracht vooruit hebben kunnen gaan
ondanks en dankzij verschillende aanpassingen in de praktische uitvoering.

2. Samenvatting
We hebben veel van onze doelen kunnen realiseren en onze leden hebben zich kunnen verbinden
met elkaar, ze zijn gegroeid in geestelijke volwassenheid, ze hebben steun gevonden in elkaars
aanwezigheid, geloof en praktische hulp en hebben een boodschap van hoop gebracht in onze
samenleving. De financiën zijn nuttig besteed en hebben bijgedragen aan de invulling van onze visie.

3. Visie
Onze visie is een gemeenschap te zijn met een hemelse cultuur, waarin mensen vanuit heelheid leven
en impact hebben op hun eigen omgeving.

4. Missie
We zijn een levendige familie van hoopvolle gelovigen in Nijkerk. die genieten van de liefde en de
aanwezigheid van God; we willen mensen bekendmaken met Jezus Christus en met het leven in de
realiteit van de hemel op aarde, zodat ze hun identiteit vinden als zonen en dochters van God de
Vader; we creëren gelegenheden voor mensen om te connecten, te groeien in Christus, en getraind en
vrijgezet te worden in hun bediening.
De pijlers van Family Church zijn: God is goed, aan het kruis heeft Jezus voor alles betaald, bij God is
alles mogelijk, onze identiteit is in Christus.

5. Doelen
VERBINDEN: we moedigen onze kerkfamilie aan om naast de diensten mee te doen aan de
connectgroep, gebedsochtenden en andere activiteiten, zodat er een goede onderlinge verbinding en
communicatie is.
GROEIEN: we bieden diverse activiteiten aan waarbij de kerkfamilie een groter begrip kan krijgen
van de bijbel tot aan bovennatuurlijk leven.
DIENEN: we voorzien onze kerkfamilie van mogelijkheden om God, elkaar, onze stad en de
samenleving te dienen.

6. Strategie
Via de Zeven Bergen Strategie hebben we als kerkfamilie onze visie gestalte gegeven om invloed en
impact te hebben op de samenleving. De activiteiten zijn geïnitieerd door leden van Family Church en
zijn toegankelijk geweest voor leden en niet-leden.

Religie
-

De A-leider of iemand uit het leiderschapsteam is maandelijks aanwezig geweest bij het
voorgangersoverleg.
Family Church integreert in elke samenkomst genezings- en bevrijdingsmomenten.
Family Church heeft in 2020 twee maal een conferentie met een (buitenlandse) spreker
georganiseerd en eens per maand is een spreker uitgenodigd om de preek te verzorgen.
Family Church heeft in 2020 4 dagdelen evangelisatieactiviteiten georganiseerd dmv
onderwijs en in de praktijk op straat.
Family Church heeft 49 kerkdiensten verzorgd in 2020.
eens per twee weken heeft FC een gebedsochtend verzorgd en gedurende een aantal
maanden elke week.
Mensen uit het leiderschapsteam hebben individuele gesprekken gehad met mensen met een
bediening om hen aan te moedigen om hierin te groeien en te evalueren hoe het gaat. Ook
zijn er gezamenlijke meetings geweest van het leiderschapsteam waar visie en lijnen uitgezet
zijn en praktische invulling besproken is.

Familie
-

-

Family Church heeft een high tea en kledingruilbeurs georganiseerd voor vrouwen.
Family Church heeft met de mannen een gezamenlijke activiteit georganiseerd op de
schietbaan.
met alle FC leden hebben we een stranddag georganiseerd incl. BBQ
Family Church heeft 49 kinderdiensten per jaar verzorgd, georganiseerd door leden van de
kerk.
De mensen die als ‘herder’ in hun bediening zijn aangesteld, houden contact met eventuele
hulpverleners van leden.
De kerkfamilie richt haar ‘thuis’ zo netjes, functioneel en zo mooi mogelijk in. Afgelopen jaar
heeft FC de volgende zaken aangeschaft: een podiumdoek, statafel- en eettafelhoezen,
voorraadkasten. Tijdens de verschillende klusdagen zijn de volgende zaken gerealiseerd: de
entree en de deuren/deurgrepen zijn geschilderd. Er is een wastafel aangebracht in de
crècheruimte en een prikbordwand in de kinderdienstruimte, de kranen bij de bar zijn
vervangen. Op het podium is nieuwe vloerbedekking aangebracht.
Family Church maakt nu gebruik van Planningssoftware om alle taken zo goed mogelijk te
stroomlijnen.

Politiek
-

Family Church heeft het afgelopen jaar gebeden voor politici en het RIVM m,b.t .de
coronacrisis.

Onderwijs
-

Er is ondersteuning door gebed voor het onderwijs in Nederland en voor beleidsmakers,
directeuren en onderwijzend personeel ed.
Leden van Family Church nemen deel aan gebedsgroepen binnen de scholen.
Family Church geeft financiële ondersteuning aan Stichting Leergeld Nijkerk, een organisatie
die mogelijkheden voor kinderen creëert om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten.

Media
-

Family Church publiceert samenkomsten via de livestream en een link op de website.
Over allerlei activiteiten is gepost op social media zodat anderen zich een beeld kunnen
vormen van de activiteiten en de groep.
Family Church leden connecten met elkaar via de Babbelbox, en zijn op de hoogte gebracht
van belangrijke zaken via de Afsprakenapp.

Cultuur en samenleving
-

-

-

De volgende activiteiten zijn 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 aan:
• 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 de gebedsavond; eens per twee weken een gebedsochtend.
Iedereen mag persoonlijke dank- en gebedspunten inbrengen en er wordt strategisch
gebeden (7 bergen).
• eens per maand de gezamenlijke maaltijd.
Iedereen is welkom om eten mee te nemen en dit te delen met anderen.
• om de week een connectavond.
Na een moment van aanbidding wordt er een thema besproken en leren we elkaar
kennen door hier dieper op in te gaan.
Family Church heeft financiële ondersteuning gegeven aan de zendingsorganisatie Go and
Tell en Stichting Leergeld Nijkerk. Verder is er diaconale hulp gegeven aan een gezin in
Servië.
Family Church heeft een profetisch en een evangelisatieteam samengesteld.
Family Church heeft een kledingbeurs georganiseerd met gratis kleding voor mensen die bij
de voedselbank komen, statushouder zijn of in een situatie zitten waarbij er sprake is van
schuldsanering.

7. Bestuur en medewerkers
Naomi Floor – Nijkerk (Voorzitter)
Ingrida van Wijland – Amersfoort (Secretaris)
Diederik Troost – Nijkerk (Penningmeester)
Johan en Willemijn Kok (voorgangers, kernteam)
Matthijs en Sanne Paas (leiders leidersteam, kernteam)
Corine Meijer (herdersteam, kernteam)
Arnd en Ayla van der Pols (leiders kinderwerk 0 tm 12 jr)
Joel Floor (leider muziekteam)
Herman van Veluw (organisatie facilitair)
Adri van Lozenoord (koster)

8. Zakelijke gegevens
Naam: Family Church
RSIN: 858849641
Postadres: Galvanistraat 23, 3861 NJ Nijkerk
Emailadres: info@familychurch.nl
Website: www.familychurch.nl
KVK: 71787615
IBAN: NL67RABO0331193612

9. Jaarrekening

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
Actief

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€

€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa

8.509

3.727

Liquide middelen
Kas

34

664

Rekening-courant bank

3.066

1.090

Spaarrekening bank

6.000

650

Passief

EIGEN VERMOGEN
Bestemmingsreserves
Overige reserves

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en
overlopende passiva

9.100

2.403

17.609

6.131

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€

0
13.517

€

0
6.121
13.517

6.121

374

10

13.892

6.131

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
2020

2019
€

€

€

€

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

11.682
2.756
8.673
37.123
9.147
2.610

8.125
2.454
7.271
26.366
4.154
387
71.992

Giften
Serge en Leila
Tienden
Diaconie
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Overig

454
0
1.360
0
1.823
0
0
0

48.757

550
0
0
0
705
0
0
0
3.636

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

41.910
1.112
1.044
242
13
3.823
135
4.255
330
1.233
1.707
1.535
3.619

1.255
34.526
1.261
197
97
163
560
1.091
1.857
165
187
296
543
3.115

60.960

44.059

7.396

3.442

