Beknopt verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2016
Stichting Vuur en Vlam is in 2016 op diverse gebieden actief geweest. Het team van medewerkers
bestond in 2016 uit 5 full time stafleden, 3 parttime stafleden, 1 parttime stagiaires, 30 part time
vrijwilligers en daarnaast nog een heel aantal eenmalige vrijwilligers. De pool met vrijwilligers
bestaat voor een deel uit participatie medewerkers/werklozen/mensen die gebruikmaken van
psychologische/somatische hulp bij hulpverleningsinstanties zoals; de Hoop, Yulius, Miro Thuis,
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 2016:
Gebed
-

Elke dinsdagavond: jongerengebedsavond City on our Knees
Elke laatste vrijdag van de maand: Nightwatch (gebedsnacht)
Elke laatste zondag van de maand Bonfirenight (interkerkelijke aanbiddingsavonden met veel
ruimte voor het werk van de Heilige Geest)
Youth prayernight week van gebed in Januari
28 januari tot 4 februari Prayer4Dordt (bidden en vasten voor Dordrecht)
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 voor
gebedsbijeenkomsten.

Events
-

-

Concerten van; Tim Zingt 2x, Elise Manah, Jesus Revolution, Stiltetour, Rikkert Verdwaald 2x,
Het vreemdelingencollectief, Hanne de Vries, Tear, Paul Field, Jonny & the Jazzuits, Maria
Monologen, Kerstconcert Martin Brand & Elisa Manah, Muzikale monumenten (cashflow3),
LEV en Leeland.
Mini Gospel event (op straat)
Bonparty, (vrijwiligersavond)
Kerstdiner voor eenzame en alleenstaande mensen (in samenwerking met Aafje, de
gemeente Dordrecht en verschillende sponsors)
filmavonden (elke 1e vrijdag v/d maand)
1 seizoen Dordtse Koppen (plaatselijke tv talkshow)
Sedermaaltijd
Kledingruilbeurs en Woonaccessoires ruilbeurs

Verhuur
-

1 trouwerij
Training/nieuwjaarsreceptie/kerstvieringen YLN, YWAM, Leger des Heils, de Hoop en het
Johan de Wit Gymnasium.

-

elke 1e zondag van de maand Teenchurch.

YWAM (Bonhome)
- We hebben 3 teams van Youth with a Mission ontvangen, een paar individuele missionair werkers,
en vrijwilligers van Young Life Nederland voor een trainingsweekend.
- in 2016 hebben 4 stafleden en vrijwilligers gebruik gemaakt van het Bonfirehuis.
Bon Maché (shop/atelier)
-

Elke week van woensdag t/m vrijdag 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, het christelijke contactgroep
jongerenwerkers Dordrecht en we hebben een overleg met het Evangelisch contact
Dordrecht bijgewoond
We hebben aandacht besteed en vergaderingen bijgewoond van onze relaties; Young Life
Nederland, Petach Tikvah en YWAM.

Aantal betrokken personen in 2016
Wekelijks bezochten +/- 50 toeristen Bonfire
Maandelijks bezochten ongeveer 150 personen de standaard activiteiten. De events zijn door
ongeveer 5750 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 het kader van de nachtwacht en
met een groep van de last reformation om het evangelie van Jezus 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!

