
 



  



Jaarverslag 

 

Bestuur 

De organisatie is stabiel gegroeid en tijdens de samenkomsten en activiteiten wordt de sfeer als 

prettig ervaren. Ook wordt gezien dat de gemaakte plannen, goed worden uitgevoerd, wat de 

organisatie daadkrachtig maakt.  

Terugdenkend aan de covid periode en de wisseling van een bestuurder, zien we dat de eenheid van 

Stichting You’re The Flame Ministries bewaard is gebleven. Ons seizoen werd afgesloten met de 

viering van het 5-jarig bestaan van de stichting. 

Door de groei van You’re The Flame Ministries, zijn ook de materiële benodigdheden toegenomen. 

Daarom hebben wij een extra opslagruimte gehuurd in het pand van ons kantoor. 

Momenteel maakt Stichting You’re The Flame Ministries gebruik van de mogelijkheid om een 

freelancer in te huren, die de pastors ondersteund bij verschillende werkzaamheden. 

We ervaren dat mensen die komen zegen ontvangen en worden gezien en gewaardeerd, hierin is de 

stichting het afgelopen jaar gegroeid.  

We zien dat de mensen die bij Stichting You’re The Flame Ministries betrokken zijn op God gericht 

zijn en verwachting hebben. Dat is waar wij ons naar uitstrekken, om God groot te maken. Iedereen 

draagt zijn steentje bij.  

Coördinatoren 

In het afgelopen jaar is het aantal coördinatoren uitgebreid met twee personen. Er zijn twee 

jeugdcoördinatoren aangesteld om activiteiten voor de jongeren binnen You’re The Flame Ministries 

te organiseren. Hierdoor komen wij nu uit op 8 coördinatoren. Wij hebben nu coördinatoren voor 

alle operationele zaken, het aanbiddingsteam, het ontvangst team, counseling, de projectie tijdens 

de samenkomsten, de jeugd en voor alle marketing gerelateerde werkzaamheden. 

 

Pastors 

Martial en Wander functioneren inmiddels 3 jaar in de functie van pastors. Beiden hebben een eigen 

takenpakket en zien beiden een gezond functionerende stichting. In de afgelopen maanden is het 

aantal taken en verantwoordelijkheden wel enigszins toegenomen. Mede hierdoor ontvangen de 

pastors ondersteuning van een freelancer bij administratieve taken.  

In het afgelopen jaar, is er veel aandacht besteed om You’re The Flame Ministries goed op de kaart te 

zetten op zowel nationaal als internationaal niveau. Het aantal spreekbeurten en trainingen in het 

land nemen voor zowel Martial als Wander toe. Ook hebben zij het afgelopen jaar meerdere keren 

mogen bedienen in het buitenland. De verwachting is dat deze reizen vaker plaats zullen vinden nu 

de meeste covid-restricties zijn opgeheven. 

 

 

 



Activiteiten 

De activiteiten van You’re The Flame Ministries bestonden met name uit het organiseren van 

samenkomsten en get togethers. De get togethers vonden gemiddeld 1x per maand plaats en de 

samenkomsten gemiddeld 3x per maand. 

Daarnaast zijn er 8 speciale jeugdbijeenkomsten georganiseerd en heeft You’re The Flame Ministries 

meerdere interne trainingen gegeven gericht op verschillende thema’s. 

De frequentie van het aantal activiteiten is door de stichting als positief ervaren. 

 

Vriendschappen > Groei > Gemeenten 

In het afgelopen jaar is er steeds duidelijker een vaste kern ontstaan die regelmatig de 

samenkomsten bezoekt en zich inzet voor de doelstellingen van de stichting. Vanuit deze vaste kern 

ontstaan er steeds meer individuele vriendschappen en relaties. Doordat steeds meer personen zich 

thuis beginnen te voelen bij You’re The Flame Ministries, worden er vaker persoonlijke relaties 

uitgenodigd naar de samenkomsten. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal vaste bezoekers langzaam 

is gestegen van ca. 20 bezoekers per samenkomst naar 35 bezoekers per samenkomst. De vaste kern 

bestaat nu uit ongeveer 50 personen. 

Door de toename van het aantal bezoekers en het ontwikkelen van meer persoonlijke relaties begint 

de stichting steeds meer op een gemeente te lijken. De stichting zal vanwege de groei en 

ontwikkelingen in deze richting meebewegen.  

 

Visie korte termijn 

In de huidige situatie organiseert You’re The Flame Ministries gemiddeld drie zaterdagavond 

samenkomsten en één get together per maand. De frequentie van het aantal samenkomsten wordt 

als positief ervaren. Per september 2022 wil You’re The Flame Ministries de activiteiten 

gezinsvriendelijker maken. Om dit te kunnen toen zal er worden gestart met het verplaatsen van één 

zaterdagavond naar de zondagochtend. Op deze manier probeert You’re The Flame Ministries de 

activiteiten toegankelijker te maken voor het hele gezin. 

De verwachting is dat hierdoor het aantal gezinnen binnen You’re The Flame Ministries zal 

toenemen. Door een toename van kinderen binnen You’re The Flame Ministries is de stichting bezig 

om zich aan te sluiten bij een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag om de veiligheid zoveel 

mogelijk te kunnen waarborgen.  

Dit betekent ook dat You’re The Flame Ministries bezig is met het opzetten van een kinderafdeling en 

het inrichten van de locatie, zodat deze ook geschikt is voor zondagdiensten. Per januari 2023 streeft 

You’re The Flame Ministries ernaar om 1 zondagochtend dienst te organiseren en twee 

zaterdagavond diensten. Na de zomer 2023 is de doelstelling dit uit te breiden naar 2 zaterdag 

avonden en 2 zondagochtend diensten per maand.  

Visie lange termijn 

Stichting You’re The Flame Ministries is erg tevreden met hoe de stichting zich ontwikkeld. Op de 

lange termijn wordt verwacht dat de groei van de stichting zich op alle niveaus van de organisatie 

doorzet. 



Op de lange termijn betekent dit dat de omvang en de frequentie van de activiteiten binnen You’re 

The Flame Ministries zal toenemen en er nog meer gedaan zal worden om de organisatiedoelen te 

behalen. 

Apostel Jaap Dieleman sprak de woorden uit: Alleen God weet hoe groot deze bediening zal gaan 

worden. Wij zijn dankbaar voor de huidige ontwikkelingen en verwachten dat God ook het komende 

seizoen weer bijzondere dingen zal doen. 

 

 

 


