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VOORWOORD 

Het jaar 2021 ligt alweer achter ons. Het was een enerverend jaar. We namen afscheid van 

dierbaren die ons zijn komen te ontvallen, anderen werden ziek en zijn nog herstellende. 

Stonden stil bij het verdriet, maar herpakten ons sterk. Velen verloren hun baan, bedrijven 

gingen failliet, maar we lieten ons niet uit het veld slaan. Het behoeft geen uitleg dat ook in 

2021 de pandemie voelbaar was. We voelden soms de druk, soms verdriet, maar vierden 

ook onze overwinningen en bleven vasthouden aan Jezus onze Koning. Maar ondanks alles 

maakten we samen er een mooi jaar van. Heel erg bedankt! 

Ook in het nieuwe jaar willen we alvast vooruitblikken naar onze activiteiten en 

evenementen. Daar kunt u niet bij ontbreken! We willen weer samen met u een mooi jaar 

ervan maken. Voor het komend jaar willen we u ook alvast heel hartelijk danken voor uw 

steun, uw bemoedigingen en uw liefde. Met Jezus als onze Kapitein varen we ook dit jaar 

veilig naar onze doelen. Zorg dat u de boot niet mist en blijf vooral betrokken en 

binnenboord. In dit jaarverslag zit onze activiteiten vermeld en geven we u verslag van onze 

financiën. God zegene u! 
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Inleiding 

Door in de achteruitkijkspiegel te kijken naar 2021 is het haast onmogelijk de opgelegde 

maatregelen op de samenleving te negeren. Het effect van de opgelegde maatregelen is van 

invloed geweest op de gemeente. Desondanks heeft Gods Woord ons versterkt en op koers 

gehouden. We hebben samen ons geloof met Gods Woord vastgehouden om toch de nodige 

kerntaken van de gemeente uit te voeren. 

Wij danken de Heer voor een ieder die haar of zijn steen hebben bijgedragen. 

Ons jaartekst: Mattheüs 5:13-14 “Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos 

wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten 

geworpen, en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld; een stad 

boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn.” 

Met deze opdracht konden wij sterk ervaren dat ons leven een doel heeft en betekenisvol is 

voor de samenleving. Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar 2022 willen wij met Gods genade 

verder bouwen aan een stabiele en betrouwbare omgeving. 

Gods zegen bij het lezen dit jaarverslag. 

 

Arthur Millerson 

2022/ 5782 het jaar Pey Beth en Caf Beth  
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Activiteiten 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Bidden en vasten  

1e seizoen Bidden en Vasten 2021  

14 dagen Gods aangezicht zoeken met Vasten en Gebed   

(Matt. 5: 13 – 14) 13 Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Jullie zijn het zout voor de wereld. Maar 

als het zout niet meer zout is, waarmee kun je het dan nog zout maken? Het is nergens meer 

voor te gebruiken. Je kan het alleen nog maar weggooien. Het wordt vertrapt door de 

mensen. 14 Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet 

verborgen blijven. 

Want wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots dan alleen onze God? Het is God Die mij 

met kracht omgordt; Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. (Psalm 18: 32 – 33) 

Vrijdag 22 Januari/ Gebedsavond: met het Landelijke Week van gebed van 19.30 – 21.00u     
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Bijbelstudie 

Onderwijs | Onderzoek | Verdieping | Bezinning | Gebed 

Opbouwende Bijbelstudies/ met verschillen Thema’s en onderwerpen voor Toerusting & 

Discipelschap  

We startten aan het begin van het jaar met “Kracht van het Woord” 

Hebr. 4:12 KJV For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged 

sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, 

and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.  

Het woord is net een kernreactor. Het is levendiger, krachtiger en scherper. Het helpt ons de 

Waarheid te verstaan. Het ontbloot goed en kwaad. Het onderzoekt ons hart (Ps. 119:101). 

Het Woord is voedsel voor de Heilige Geest en het Woord verandert. 

Gods Woord is als een zwaard, vuur, hamer, spiegel, zaad, verrijking, voedsel, lamp, reiniging 

en regen. Blijf in Zijn Woord. Wees een ware discipel van Jezus Christus. Blijf gevuld met de 

Heilige Geest. 

 

Network of Leadership Development 

Leaders meet together op zaterdag 09 januari en 15 mei in “Dialoog “met elkaar. 

De conferentie was goed bezocht, het was een opbouwende tijd met een specifiek doel. 

(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.) 
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Healthy day 

Op zaterdag 30 januari hadden we ons eerste gezamenlijke gezonde dag. Lekker eerst wat 

rek -en strekoefeningen. Daarna gezonde smoothies proeven met uitleg waarom er voor 

deze vruchten en/of groenten gekozen is, waarvoor dient het en wat doet het met het 

lichaam. Workshops over ons immuunsysteem. Opletten wat we eten. Wat is gezond en wat 

is ongezond? Welke producten en voedingsstoffen dragen bij aan je gezondheid? Voeding is 

een belangrijk onderdeel van onze leefstijl. Een gezonder voedingspatroon verlaagt de kans 

op vroegtijdig overlijden, hart- en vaatziekten en diabetes. Lichte lichaamsbeweging van een 

sportinstructeur. En als afsluiting een gezonde maaltijd. 

 

 

Teambuilding 

Betrek de Heer bij alles! 1Tess. 5:11 bemoedig elkaar; stimuleer elkaar. Afgelopen jaar 

hebben we vier teambuildingsmomenten gekend te weten op 30 maart, 24 april, 26 juli en 

op 30 oktober. 

Ons motto 

Mobilisatie – activering (bouwen – fit blijven – oppakken dienstverlening). 

A. Bouwen - werken aan ons nieuwe ik  

1 Petr. 5:6 Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. 

B. Hoe houden we elkaar fit? Zoek eerst Gods Koninkrijk (actief bezig zijn). 
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1. Geestelijk -> Matt 6:33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit 

alles zal u bovendien geschonken worden. 

2. Mentaal -> Hosea 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij 

de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij 

de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten. 

3. Fysiek -> bewegen. Gezond eten en drinken. Blijf bewegen. Doe iets nieuws. 

C. Oppakken dienstverlening 

Ef. 4:11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en 

leraars.  

- Onderlinge samenwerking bevorderen 

- Teamleden moeten elkaar kunnen complementeren en vertrouwen 

- Er zijn voor elkaar (Joh. 13:34-35) 

- Liefde onder elkaar moet groeien (Agape liefde Matt. 7:12) 

- Jezelf niet hoger achten dan de andere (Fillip. 2:3) 

- Discipel (laar) -> principes brengen bij de ander. 

- Actions speaks louder than words 

 

  

Vrouwenmeeting 

Een mooie en ontspannen vrouwenmeeting met zang, dans en verschillende sprekers. 

Sprekers met ervaring in hun eigen werkgebied. Het was een goed bezocht evenement waar 

we de liefde van de Heer, maar ook de aanwezigheid van de Heilige Geest mochten ervaren. 

Vrouwen zijn bemoedigd en bekrachtigd. 
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Zendingswerk 

De maatregelen en beperkingen heeft de kerk niet weerhouden om toch, ondanks de 

weinige “financiële” middelen te anticiperen en om te zien naar hen die om hulp riepen. We 

boden gezamenlijk, maar ook individueel hulp aan, waar we konden. God zegent ons en deze 

zegen mogen we ook uitdelen aan onze medemens. Ook in 2022 willen we deze hulp 

voortzetten en hulp kunnen bieden naar ons vermogen. 

Andere activiteiten/evenementen 

- De kronieken van F.I.C.M. (het Licht) –> Terugblik sinds de oprichting van de kerk (19 dec.) 

- Kerstontmoeting -> korte dienst met brunch en fellowship (26 dec.) 

- Nazorg 

- Bezoeken aan onder andere eenzame en ouderen 

- Maaltijd project (warme maaltijd verzorgd bij het Leger des Heils)  

- Buurtondersteuning (het omzien naar elkaar) 

- Doopdienst (9 okt.) 

- Evangelisatie volgens Matt. 28:18-20 (ook onze missie) 

- Evangelisch contact Almere 

- Wandeling met elkaar 

- Paasdienst 

- Pinksterdienst 

- Moederdagdienst 

- Vaderdagdienst 

- Yomki pur 
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Financieel jaarverslag 2021 

Voor u ligt het financieel jaarverslag 2021. Ook in 2021 was het eind nog niet in zicht van de 

pandemie. Mensen, maar ook sommige kerken hadden het moeilijk. Desondanks bent u 

trouw gebleven om ook te blijven geven aan Friends in Christ Ministries. We danken de Heer 

en dank aan alle gevers en partners.  

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."   

Fill. 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. 

Boven alles kunnen wij zeggen dat we oprecht dankbaar zijn voor alle steun. Het is 

bemoedigend om te zien dat we met elkaar verbonden zijn en volgens Gods Woord ons 

inzetten, want elk mens telt. Ook in dit financieel jaarverslag ervaren we deze 

verbondenheid. Zoals uit het jaarverslag blijkt, heeft Friends in Christ ook in 2021 veel werk 

kunnen verzetten dankzij de giften van u. We zijn dankbaar dat we ook temidden van de 

crisis de meeste activiteiten hebben kunnen blijven doen. We hopen van ganser harte dat 

we ook in 2022 op uw gift mogen rekenen. Alvast heel hartelijk dank! 
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Inkomsten 2021 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal/maand JANUARI FEBRUARIMAART APRIL MEI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

GIFTEN 1335,00 1464,00 1451,00 2592,63 1709,34 3239,77 1357,76 2054,00 1068,00 1230,00 2035,00 2160,00 21696,50

COLLECTES 83,90 74,65 131,90 124,30 151,70 71,55 153,45 173,72 310,00 195,80 153,40 108,95 1733,32

1418,90 1538,65 1582,90 2716,93 1861,04 3311,32 1511,21 2227,72 1378,00 1425,80 2188,40 2268,95 23429,82

Totaal baten 2021 € 23.429,82

Giften en bijdrage van derden € 21.696,50

Collectes € 1.733,32

Totaal lasten 2021 € -23.656,26

Accomodatie (Huur) € -13.129,55

Voorgangers vergoeding € -4.500,00

Inventaris € -1.599,87

Samenkomsten (Erediensten, conf, bijbelst, teamb) € -2.019,28

Overige kosten € -894,64

Evangelisatie & zending € -648,50

Telefonie € -508,00

Bankkosten € -199,82

Diaconie & Nazorg € -156,60

Resultaat 2021 € -226,44
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COLOFON 

Samenstelling 
Hoofdredactie: N. van der Linden  
Eindredactie: A. Millerson 
Bijdragen: U. Millerson – Goudland en R. James 
 
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 
 
COPYRIGHT ©  
FRIENDS IN CHRIST MINISTRIES 

 

 

 

 

 

 

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke 

andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 


