Beknopt verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2015
Stichting Vuur en Vlam is in 2015 op diverse gebieden actief geweest. Het team van medewerkers
bestond in 2015 uit 3 full time stafleden, 3 parttime stafleden, 1 parttime stagiaires, 3 full time
vrijwilligers, 43 part time vrijwilligers en daarnaast nog een heel aantal eenmalige vrijwilligers. De
pool met vrijwilligers bestaat voor een deel uit participatie mederwerkers/werklozen/mensen die
gebruikmaken van psychologische/somatische hulp bij hulpverleningsinstanties zoals; de Hoop,
Yulius, Mirothuis, Bouwmanhuis of het Leger de Heils. Stichting Vuur en Vlam huurt de Bonifatiuskerk
aan de Wijnstraat 117 te Dordrecht. Hier is het kantoor gevestigd en vinden ook de meeste van haar
activiteiten plaats. Het project heeft de naam “Bonfire” Vanaf oktober 2014 zijn we ook begonnen
met het huren van Wijnstraat 115, dit huis gebruiken wij om stafleden in te laten wonen en voor het
tijdelijk laten verblijven van kleine groepen die bestaan uit missionarissen. (dit zijn over het
algemeen groepen van Youth with a mission die komen van over de hele wereld) Jonge mensen die
helpen om Dordrecht in aanraking te brengen met het evangelie van Jezus en helpen om de jongeren
die reeds betrokken zijn bij ons project te trainen.

Activiteiten die hebben plaatsgevonden in 2015:
Gebed
-

Elke dinsdagavond: jongerengebedsavond City on our Knees
Elke laatste vrijdag van de maand: Nightwatch (gebedsnacht)
Op 18 januari hebben we met de gezamenlijke kerken uit Dordrecht in Bonfire de aftrap van
de week van gebed gedaan. Met als special guest De burgemeester.
bidden en vasten (Prayer4dordt)
in maart zijn we gestart met de maandelijkse Bonfirenight (interkerkelijke
aanbiddingsavonden met veel ruimte voor het werk van de Heilige Geest)
DHOP (Drechtsteden House of Prayer) is standaard open geweest op woensdag, donderdag
en vrijdagochtend van 9:00 uur tot 12:00 uur; Daarnaast is hij gebruikt door stadsgebed
Dordrecht voor onder andere gebedsretraite en door de emigrantenkerk en Braziliaanse kerk
voor gebedsbijeenkomsten.

Events
-

-

Concerten van; Willow Mae, Jesus Loves Electro, Martin Smith, Samba Sallad, Maria
Monologen, Martin Brand & Elisa Manah, Muzikale monumenten, koren voor het voetlicht
en een indoor Skate Contest.
We hebben dit jaar een bijzonder jaar gehad omdat Koning Willem Alexander Dordrecht
bezocht en in dat kader waren we ook extra open op deze dag.
2e deel Bethel school. (school voor boven natuurlijke evangelisatie),
Bonparty, (vrijwiligersavond)
Kerstdiner voor eenzame en alleenstaande mensen (in samenwerking met Aafje en de
gemeente Dordrecht)
filmavonden en fireplace avonden (inloopavonden)

Verhuur
-

2 trouwerijen,
1 high tea voor een 12,5 jarige bruiloft
Training/nieuwjaarsreceptie YLN en YWAM Take off voorbereiding
Kerkdiensten voor de Emigranten kerk, elke 1e zondag van de maand Teenchurch en 3 maal
Deep Impact.

YWAM (Bonfirehuis)
- We hebben 1 team van Youth with a Mission ontvangen in het kader van de inspiring tour (1 groep
uit Italie), een keer een paar individuele missionair werkers, 1 weekend studenten uit Utrecht die
hier een retraite hadden en een jeugdgroep uit de crossroad kerk in Rotterdam.
- in 2015 hebben dezelfde stafleden en vrijwilligers gebruik gemaakt van het Bonfirehuis.
Bonfire/Vintage shop
- Elke week van woensdag t/m zaterdag zijn wij open geweest voor toeristen en winkelend publiek
van 10:00 uur tot 17:00;
Netwerken
-

-

We hebben deelgenomen aan het platform raadt van kerken en we hebben een overleg met
het Evangelisch contact Dordrecht bijgewoond in het kader van een te organiseren
kerkendag.
We hebben aandacht besteed aan onze relatie met Young Life Nederland, Petach Tikvah en
YWAM.

Overige activiteiten
-

We hebben in het kader van de “Ik wil leven geven” tour met Wouter Seinen verschillende
kerken bezocht om de aanbidding te leiden en te spreken over dit thema.
We hebben tot en met Juni 1x in de twee weken de Young Life club in Bonfire gedraaid en 2x
per week Insula bezocht voor contactwerk met jongeren.
Elke woensdag: klusdag (onderhouden en verbouwen van Bonfire en het aangrenzende pand
Wijnstraat 115 (Bonfirehuis)).

Aantal betrokken personen in 2014
Wekelijks bezochten +/- 200 toeristen Bonfire
Maandelijks bezochten ongeveer 200 personen de standaard activiteiten. De events zijn door
ongeveer 4500 personen bezocht

Andere belangrijke output
We hebben 1 iemand gedoopt en verschillende betrokken jongeren zijn een bijbelschool of een DTS
gaan doen. We zijn met enige regelmaat de straat op geweest in samenwerking met de organisatie
naar House, met ons zelf in het kader van de nachtwacht en met een groep van de last reformation
om het evanglie van Jesus te delen met de mensen in de stad.

Alle eer aan God!
We zijn God dankbaar voor alles wat we hebben mogen doen en meemaken!

