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INLEIDING  

Alsjeblieft: het jaaroverzicht van alles wat Friends in Christ Ministries (Het Licht) deed. Met 

een cover die meer inhoudt dan u in eerste instantie ziet. Terugblikken op 2020 zonder het 

over de wereldcrisis te hebben is onmogelijk. Door de pandemie en alle beperkende 

maatregelen was het voor velen een beroerd jaar. Persoonlijk en in de gemeente.  We 

mochten ons manoeuvreren door de omstandigheden waarin we ons bevonden. We 

mochten in ons geloof elkaar ondersteunen en tezamen 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 wat Mij aangaat, dit is mijn verbond met hen, zegt de Here. Mijn Geest, 

die op u is, en mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond 

noch uit de mond van uw kroost, noch uit de mond van het kroost van uw kroost, zegt de 

Here, van nu aan tot in eeuwigheid. (Jes. 59:21)”. En hiermee bracht God ons dit het 

afgelopen jaar steeds in herinnering: ons gedrag, onze mond en respect naar elkaar toe. 

Verootmoediging en belijden als gemeente. Vooruitblikkend naar het nieuwe jaar dat voor 

ons ligt willen we oppakken wat we hebben laten liggen en verder bouwen aan Gods Huis.   

Veel zegen bij het lezen en doorbladeren van het jaarverslag!  
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ACTIVITEITEN  

Naast onze wekelijkse zondagdiensten hadden we nog een aantal activiteiten.  

  
  

  

BIDDEN EN VASTEN   

1e seizoen Bidden en Vasten 2020   

21 dagen Gods aangezicht zoeken (Matt. 4:4)   

Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt 

uit de mond van God.  

  

En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken 

mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun 

zonde vergeven en hun land herstellen. (2 Kron. 7:14)  

  

  

  

  

VERGADERING VAN DE GELOVIGEN, KONINKLIJKE BURGERS   
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BIJBELSTUDIE  

Onderwijs | Onderzoek | Verdieping | Bezinning | Gebed  

Wie is de heilige Geest? De heilige Geest is één van de drie verschijningsvormen van God. Je 

hebt God Zelf, je hebt Jezus die als mens op aarde heeft gelopen en dan is er de heilige 

Geest, die in harten van gelovigen woont. De heilige Geest staat erom bekend dat hij 

mensen inspireert, leidt en bemoedigt. En hij rust gelovigen toe om zoals Jezus te zijn in deze 

wereld (1 Johannes 4:17).  

Drie-eenheid, Omdat de heilige Geest onlosmakelijk verbonden is met Jezus en God, wordt 

er ook wel gesproken over de drie-eenheid van deze drie personen: Vader, Zoon en heilige 

Geest. Ze bestaan alle drie eeuwig (Hebreeën 9:14) en ze doen hetzelfde werk. Ze verwijzen 

naar elkaar en moedigen mensen aan om met God te leven. De heilige Geest wordt ook 

aangesproken met God, zie (o.a. Handelingen 5:3-4). 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).  

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.  
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 NETWORK OF LEADERSHIP DEVELOPMENT  

Leiderschapsconferentie, Fivefold ministries (ef. 4:11-13). De conferenties waren 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 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  

  

  
  

  

Suriname dag   
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Inzegening 10  

jaar huwelijk   

  

Gesprek van de dag   
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 Overige bedieningen         Activiteiten  

 Orde & beveiliging  

 Gastvrouwen  

 Praise & worship  

 Audio & geluid  

 Vertaling  

 Openingswoord (eredienst)  

 Gemeente Webpage & Facebook  

 Senioren (v.a. 55 jaar)  

 Jongeren  

 Interieur verzorging   

 Kinderdienst  

 Evangelisatie  

 Healthy day  

 Network of Leadership  

Development  

 Filmavond  

 Maaltijd project  

 Gesprek van de dag  

 Surinamedag  

 ECA Evangelisch Contact  

Almere   

 Familyday  

 Wandeling  

 Kids dagje  

 Eetcafé  

 Doopdienst  

 Kostbare parels  

(Vrouwendag/weekend)  

 MIC (Men in Christ)  

  

Inzegening minister   
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FINANCIËN  

(Sponsoren die het woord Gods toepassen om te zorgen dat GODS huis gevuld blijft en het 

werk door gaat)  

Basis Bijbelvertaling Mal. 3:10 Breng liever alle gaven waar Ik recht op heb naar de 

voorraadkamer van mijn tempel, namelijk het tiende deel van jullie oogsten. Dan zullen 

mijn priesters te eten hebben.  Probeer het maar. Dan zullen jullie zien dat Ik ervoor zal 

zorgen dat het goed met jullie gaat. Ik zal voldoende regen geven, zodat jullie grote oogsten 

zullen hebben. De oogsten zullen zó groot zijn, dat het allemaal niet meer in jullie schuren 

past. 11 En Ik zal jullie beschermen tegen de sprinkhanen. Dan zullen die niet meer jullie 

graanoogsten vernielen. En Ik zal ervoor zorgen dat er aan jullie wijnstruiken prachtige 

druiventrossen groeien. 12 Alle volken zullen jullie prijzen als ze zien hoe goed het met jullie 

land gaat, zegt de Heer van de hemelse legers."    

  

Fil. 4:19 Mijn God zal jullie in alles overvloedig geven wat jullie nodig hebben. Want Hij geeft 

overvloedig omdat Hij Zelf overvloedig bezit. Hij geeft ons in Jezus Christus van zijn rijkdom.   

  

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 

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

Van harte bedankt!  
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Inkomsten 2020  
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COLOFON  

Samenstelling  

Hoofdredactie: Natalja van der Linden   

Eindredactie: Arthur 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  

Natalja van der Linden  
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