Activiteitenverslag:
Het Zoeklicht
Vanaf 2019 is de oplage van het Magazine sinds lange tijd licht gestegen. Deze stijging heeft zich in
2020 gelukkig doorgezet. De belangrijkste redenen voor opzegging van het abonnement zijn overlijden
en ouderdom. De oplage is inmiddels zo'n 7600 exemplaren. In de tijdschriftenwereld lang niet slecht,
maar graag zien we een verdere stijging.
De Zoeklicht-app is gratis beschikbaar voor alle abonnees, maar er is ook de mogelijkheid om alleen
een digitaal abonnement te nemen. Er zijn 91 digitale abonnementen.
Het Zoeklicht is in toenemende mate actief op social media. Het aantal likes op Facebook groeide van
2000 op 1 januari naar 2400 op 31 december 2020. Op Twitter had Het Zoeklicht op 31 december ruim
750 volgers. Daarnaast is er ook een YouTube-kanaal, met eind 2020: 541 abonnees.
De redactie is in 2020 niet veranderd. De redactie kwam acht keer bij elkaar, onder leiding van
hoofdredacteur Frits Boekhoff. Hij combineert deze taak naast die van directeur.
Naast de redactieleden is er ook een groep van vaste schrijvers, zoals Yme Horjus, Dirk van Genderen,
Oscar Lohuis, Els ter Welle, Kim ter Berghe, Henk van Blijderveen, Wim Zwitser en Hans Frinsel. Er zijn
een aantal nieuwe schrijvers toegevoegd: zoals Armand Gimbrere, Roy Kloet, Roelof Ham en Kees
Noorlander.
In verband met Corona zijn bijna alle andere activiteiten komen te vervallen.

Seminars en samenkomsten in het land 2020
Afgelopen jaar was een dieptepunt in het aantal seminars en samenkomsten, vanwege de corona.
Toch blijft er nog steeds een grote behoefte aan deze vorm van Bijbelstudie waarmee we onze
specifieke Maranatha-boodschap kunnen uitdragen.
Afgelopen jaar zijn we naar de volgende plaatsen geweest voor een Zoeklicht-seminar en/of samenkomst:
Noordhorn, Ermelo, Franeker, Almelo, Coevorden, Schiedam, Baarn Hoogeveen, Haulerwijk, Rijssen en
Veenendaal.
Er waren ook nog avonden gepland in Katwijk aan Zee, Echtenerbrug, Delfzijl, Onstwedde, Steenwijk,
Lekkerkerk en Zelhem, maar deze konden geen doorgang vinden vanwege de pandemie.
De avonden werden bezocht door minimaal 35 personen.
De grootste opkomst op een avond was plm. 75 mensen.
De bezoekersaantallen moesten ook aangepast worden vanwege de corona-maatregelen.
De sprekers van het afgelopen jaar waren:
Bert van Twillert, Theo Niemeijer, Jack Nugter, en Wim Zwitser.
Brandpuntkapel
De Brandpuntkapel heeft vanaf maart digitale uitzendingen verzorgd.
Vanaf half september konden we weer plm. 30 bezoekers uitnodigen.
Tevens zijn er elke zondag zeer veel luisteraars in Nederland, maar ook wereldwijd rechtstreeks
verbonden via de techniek.

Gemiddeld waren er plm. 480 aansluitingen rechtstreeks verbonden met de Kapeldienst.
Op vele plekken zijn meerdere mensen samengekomen om naar de dienst te luisteren.
Er is gelegenheid tot het opdragen van kinderen, en er is op aanvraag gelegenheid zich te laten dopen,
(alleen volwassendoop).
Veel mensen komen omdat ze ervaren dat het hier alleen om het Woord gaat en de Here Jezus centraal
staat in de dienst.
Tevens ondervindt men zeer veel zegen van de liederen vanuit de Johannes de Heer-bundel, met een
rustige begeleiding van orgel/vleugel.
Overige activiteiten van de Kapel
Op de eerste woensdag van de maand is er een bidstond (ongeveer 30 aanwezigen).
Op de tweede woensdag van de maand komt de vrouwen-contactgroep van de kapel bijeen (ong. 18
zusters).
Op de derde dinsdag van de maand is er een Bijbelstudie-avond, bezocht door plm. 30 personen.
Elke zondagmorgen is er voor de kinderen zondagsschool, Bijbelklas en er is een crèche.
In de kapel wordt plm. 6 keer per jaar avondmaal gevierd.
De Kapeldiensten staan onder de leiding van de Kapelraad, die bestaat uit:
Br. Rinus van Otterlo (voorzitter)
Br. Syds Haarsma (secretaris)
Br. Wim Jansen
(jeugdwerk
Br. Henrie Dierssen
Ds. Theo Niemeijer is als adviserend lid toegevoegd aan de kapelraad, en bezoekt ook alle
vergaderingen.
De kapelraad komt elke week op maandag samen, na de wekelijkse bidstond van Het Zoeklicht.

Uitgeverij en boekhandel
Het jaar 2020 was voor de uitgeverij en boekhandel een spannend jaar, alleen al vanwege het feit dat
corona zijn intrede deed. Ook boekwinkels moesten gesloten blijven en de vraag was wat dit met de
omzet zou doen.
Gelukkig zijn we als Zoeklicht niet zo zeer afhankelijk van een fysieke boekwinkel. Uiteindelijk was de
omzet in 2020 vrijwel gelijk aan die van 2019.
Door de eigen uitgeverij werden 15 nieuwe boektitels op de markt gebracht waarvan 4 in kleine druk.
Daarnaast gaven we een dvd uit die ondanks een krimpende markt voor dvd’s, het heel goed deed. 25
boektitels werden herdrukt waarvan 12 in kleine druk.
De boeken van Amir Tsarfati bleven het onverminderd goed doen, zowel Het laatste uur (dat in 2019
verscheen en in 2020 de 5e druk beleefde) als Onvoorstelbaar vooruitzicht (dat in 2020 verscheen en
in ditzelfde jaar een 2e druk beleefde).
Wat verder opviel, was dat de legpuzzels van Dokus (waarvan we nog een heel aantal op voorraad
hadden) in 2020 allemaal verkocht werden. Dit had ongetwijfeld met de coronapandemie te maken.
Een aantal romans lieten we in 2020 als e-book verschijnen.

De particuliere omzet daalde in 2020 ten opzichte van 2019 met 22%. De omzet aan de groothandel
steeg met 4,1% terwijl de omzet van de bibliotheken daalde met 10,3%. De leengelden stegen met 9%
ten opzichte van 2019.
De e-books maakten 7,6% uit van de totale omzet en de dvd’s 4%.

