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VOORWOORD 

Dit jaarverslag is anders dan dat van de voorgaande jaren. Niet zozeer 

om de vorm, maar vanwege de omstandigheden waarin we ons bevonden. Dit 

jaarverslag is tot stand gekomen doordat we in ons geloof elkaar mochten 

ondersteunen het afgelopen jaar en tezamen konden volhouden in de veelheid 

van de complexe situaties waarmee wij te kampen hadden; maar ook dat we 

zelf genoodzaakt waren in dit verslagjaar ons te bezinnen en keuzes te maken 

rond de kern van Gods werk. Met de jaartekst “En God, die weet wat er in het 

diepst van ons hart is, weet wat de Geest wil. Want wat de Geest voor de 

gelovigen bidt, is volgens de wil van God. We weten dat God alles ten goede zal 

gebruiken voor de mensen die van Hem houden en die Hij volgens zijn plan 

geroepen heeft om bij Hem te horen “ zegt Rom. 8:27-28. En hiermee bracht 

God ons dit steeds in herinnering. Mede dankzij de ongekende (levens)wijsheid 

en inzet van u, hebben we door kunnen gaan. Vooruit blikkend naar het nieuwe 

jaar dat voor ons ligt willen we oppakken wat we hebben laten liggen en verder 

bouwen aan Gods Huis. Omdat Gods werk voortgang mag vinden. 

Wij wensen u veel leesplezier! 
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INLEIDING 

2019/ 5779, het jaar van Ayin Teth stond voor het begrijpen van zaken die in 

vervulling gaan. Het leren verstaan van de onthulling van zaken (goed en 

kwaad) die de Heer zal laten medewerken voor hen die Hem liefhebben. 

 

Ons jaartekst is Rom. 8:28 “We weten dat God alles ten goede zal gebruiken 

voor de mensen die van Hem houden en die Hij volgens zijn plan geroepen 

heeft om bij Hem te horen”. 

Wij hebben geleerd met verrassingen om te gaan en/of nieuw leven in te 

blazen in zaken die van GOD’s wegen uitgaan, maar ook zaken die niet van 

belang zijn afstand van te nemen.  

Ons vertrouwen is zeker dit jaar aangemoedigd om getuige te zijn van GOD’s 

realiteit in ons dagelijks leven. 

 

Wij hebben een bijzonder jaar gehad met GODSZEGEN om tot zegen te zijn 

voor GOD, mens en de samenleving. Met vertrouwen zien wij persoonlijk en als 

gemeente, GODS handelingen in dit nieuwe jaar met vreugde tegemoet.  

 

Het kader voor de komende periode om invulling te geven aan datgene waar 

wij voor staan is ingekaderd in onze wijze van dienstverlening door Inzicht 

geven, Groei verzorgen en Zorgverlening. De vreugde van de Heer zal ons 

kracht zijn bij het dienen van GOD, de gemeente en naasten in liefde, met 

woord en daad.  

 

Namens het bestuur, 

Apostel, Senior pastor, ing. A. Millerson 
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REVIEW 2019 

Naast onze wekelijkse zondagdiensten hadden we nog een aantal activiteiten. 

 

BIDDEN EN VASTEN  

21 dagen  Gods aangezicht zoeken door middel van gebed en vasten. 

 

BIJBELSTUDIE 

Onderwijs | Onderzoek | Verdieping | Bezinning | Gebed 

Het is altijd een voorrecht om het Woord te onderzoeken, je eigen te maken  

(mediteren) en te onderwijzen ( 2 Tm.3:16; Heel de schrift is door God 

ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te 

verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid). 

Het afgelopen jaar stond de Bijbelstudie in het teken van de Heilige Geest. Wie 

is de heilige Geest? Enkele topics over de heilige Geest die behandeld werden 

afgelopen verslagjaar zijn:  

1. Heilige Geest als plaatsvervanger van Jezus, Er zal namelijk iets beters 

komen: zijn Vader, God, zal een plaatsvervanger sturen voor de mensen 

op aarde: de heilige Geest. Deze ‘vertegenwoordiger’ kan op elk moment 

op iedere locatie aanwezig zijn. Hij wordt ook ‘de Geest van Jezus’ 

genoemd (o.a. Handelingen 16:7) 

2. Beelden van de heilige Geest Je kunt de heilige Geest niet zien, maar in 

de Bijbel vind je een aantal beelden die symbool staan voor kanten en 

karaktereigenschappen van de heilige Geest. Hij is: * als een duif 

(Mattheüs 3:16); * als vuur of vlammen (Handelingen 2:3); * als de wind 

(Johannes 20:21-22); * als een zegel of stempel (2 Korintiërs 1:21-22); * 

als wijn (Handelingen 2:15-1); * als (vreugde)olie (Hebreeën 1:9); * als 

water (Johannes 7:38). 
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3. De uitstorting van de heilige Geest 

4. De heilige Geest in de praktijk 

5. De gaven van de heilige Geest Deze gaven zijn (zie 1 Korintiërs 12:8-11): 

* wijsheid, * overdragen van kennis, * geloof, * kracht om te genezen, * 

kracht om wonderen te doen, * profeteren, boodschappen van God 

doorgeven, * onderscheid maken in wat wel en niet van de Geest 

afkomstig is, * klanktaal, * uitleg van klanktaal 

6. En vrucht van Geest (zie Romeinen 12:6-8): * bijstand verlenen, * 

troosten, * liefdadigheid en * leiding geven. 

 

 

Network of Leadership Development 

Eéndaagse leiderschapsconferentie op zaterdag 27 april, Five fold ministries (ef. 

4:11-13). De conferentie was goed bezocht, het was een opbouwende tijd. ( 

Helping leaders to understand Gods Kingdom in the light of His word. Develop 

the understanding and skill of leaders that are committed to fulfill their 

destiny). 

 
 
Healthy day 

Wat is gezond en wat is ongezond? Welke producten en voedingsstoffen 

dragen bij aan je gezondheid? Voeding is een belangrijk onderdeel van onze 

leefstijl. Voeding zorgt – samen met roken en overgewicht – voor een groot 

deel van het gezondheidsverlies en de sociaaleconomische 

gezondheidsverschillen in de wereld. Er is dus nog veel gezondheid te winnen 

door een gezonder voedingspatroon en een gezonder lichaamsgewicht. Een 

gezonder voedingspatroon verlaagt de kans op vroegtijdig overlijden, hart- en 

vaatziekten en diabetes. Bij een gezond voedingspatroon eten we niet te veel 
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of te weinig en eten we vooral plantaardige en weinig dierlijke producten. Een 

gezond menu is rijk aan groente, fruit, peulvruchten, noten, vis, 

volkorenproducten, bevat voldoende magere melkproducten, en is arm aan 

rood- en bewerkt vlees, alcoholische en suikerhoudende dranken, zout en 

verzadigde vetzuren. Aan het begin van elk jaar organiseert Het Licht een 

healthy day met workshops, lichte lichaamsbeweging en gezonde smoothies en 

gezonde hapjes. 
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Maaltijd project  

Samen voor de minderbedeelden en daklozen één keer per maand te mogen 

koken. 

 

 

Verhuizing 

Na lang zoeken, geduld en nog eens geduld was het er eindelijk dat er een 

geschikte maar ook fijnere locatie gevonden is voor onze samenkomsten. Na 

veel overleg, onderhandelingen konden eindelijk de handtekeningen gezet 

worden. En toen was het inpakken en verhuizen naar de Wisselweg 33. Er is 

heel hard gewerkt om alles te verhuizen in korte tijd. En eindelijk was het 

zover… onze eerste eredienst. Na ruim 5 jaar onze diensten in ’t Kofschip te 

hebben gehouden konden we aanmeren bij de haven van Places to Work.  
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Financiën 

Als we het over financiën hebben dan hebben we het automatisch over 

dankbaarheid. Dankbaarheid naar alle gemeenteleden die gegeven hebben en 

voor al de mensen die bijgedragen hebben en die ons hebben voorzien van de 

benodigde financiële middelen om vooral onze vaste lasten te kunnen betalen. 

Dat u de gemeente hierom waardeert, hebt u met uw gift nog eens 

onderstreept. De kerk kon mede dankzij de financiële steun van haar leden 

weer voldoen aan haar verplichtingen. Ook dit jaar zijn we weer het nodige van 

plan. Van harte bedankt! 
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Inkomsten   

Gift  € 23.654,34  

Teveel betaalde huur  €    5.904,90  

Collectes  €    2.543,84  

Terugontv borg huurbusje  €       557,83  

Totaal inkomen  € 32.660,91  

    

Uitgaven   

Accommodatie   € 21.643,32  

Voorgangers vergoeding  €    6.000,00  

Activiteiten en projecten  €    2.101,95  

Boodschappen  €    1.984,58  

Telefoon Internet Televisie  €       612,64  

Reiskosten en verblijfkosten  €       525,00  

Inboedelverzekering  €       325,30  

Goede doelen  €       300,00  

Bankkosten  €       203,38  

Totaal kosten  € 33.696,17  

  

Tekort   € -1,035,26  
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COLOFON 

Samenstelling 
Hoofdredactie: N. van der Linden  
Eindredactie: A. Millerson 
 
Adressen  
Kerkgenootschap (Het Licht ) 
Friends in Christ Ministries 
 
Bezoekadres: ·Wisselweg 33 
1314 CB Almere-Stad 
 
Postadres 
Postbus 10177 
1301 A D Almere, Nederland 
Telefoon: 0625339034 
 
Digitaal 
E-mail: info@friendsinchrisministries.nl  
Internet: www.friendsinchristministries.nl 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Friends-in-Christ-Ministries  
 
GEGEVENS ANBI 
RSIN: 850931010 
 
OMSLAGONTWERP EN VORMGEVING 
N. van der Linden 
 
COPYRIGHT © 2019 
FRIENDS IN CHRIST MINISTRIES 
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