De Fakkel Eindhoven
We zijn dicht, maar tóch geopend

Weet u dat De Fakkel Eindhoven een stichting is en uitsluitend draait op de
inzet van vrijwilligers?

Bestel gemakkelijk

Helaas is De Fakkel Eindhoven, net als alle andere winkels gesloten.
Maar we zijn er wél! We zitten klaar om uw bestellingen te noteren,
in te pakken als cadeau en af te leveren met een glimlach.
Bestellen kan op verschillende manieren:
Website
Misschien kent u de website van De Fakkel? Hier valt iets
belangrijks over te zeggen. De Fakkel Eindhoven heeft geen enkel
inzicht (administratief) op de bestellingen die worden gedaan via
deze website. Ook komen uw bestellingen nancieel niet ten bate
van onze winkel.

Wilt u De Fakkel Eindhoven steunen en tóch via de website
bestellen? Vink dan aan dat u uw bestelling wilt ophalen bij de
winkel in Eindhoven. Wij ontvangen uw bestelling via e-mail en
nemen z.s.m. contact met u op. Uiteraard is het dan ook mogelijk
uw bestelling te bezorgen.
Telefoon
U kunt De Fakkel Eindhoven tijdens openingstijden gewoon
bereiken. De telefoon staat doorgeschakeld en u hebt persoonlijk
contact met een van onze medewerkers.
E-mail
Voor ons is het gemakkelijk als u een e-mail verstuurd. Wij kunnen
deze dan gelijk beantwoorden en hebben al uw gegevens bij de
hand. Let op: wij hebben een nieuw e-mailadres. Zie onderaan deze
pagina. Wijzigt u dit in uw adresboek?
WhatsApp
Het is zelfs mogelijk om bij De Fakkel Eindhoven te bestellen via
WhatsApp. Dit kan gewoon met het telefoonnummer van de
winkel. Sla dit nummer op bij de contacten in uw gsm. De Fakkel
staat dan direct vermeld in uw WhatsApp lijst.

Een dichte winkel....
...betekent het dan dat er geen werk is?
Dat is een logische vraag die vaak gesteld wordt. Maar dat klopt
niet helemaal. Oké, afgelopen week hadden we een
beetje ijsvrij.....om naar De Fakkel te glibberen terwijl dat niet per se
noodzakelijk is, vonden we niet nodig. Maar verder?
Het kantoor van Fakkel Eindhoven is 'verhuisd' naar Schijndel. Aan
de keukentafel is er contact met klanten via e-mail, WhatsApp en
telefoon. Er is nauw contact met collega's die op verschillende
momenten in de winkel aanwezig zijn. Bestellingen worden
opgehaald en mee naar huis genomen, zodat u het bij hen kunt
ophalen of iemand komt ze bij u bezorgen. Dit gebeurt in overleg
met de klant.
In de winkel is inmiddels bijna alles geteld; de voorraad klopt straks
dus weer helemaal.
We maken schoon, richten opnieuw in, doen tal van achterstallige
klussen en schrijven berichten op Facebook en Instagram.
Soms denken we dat we nog harder werken als wanneer de winkel
gewoon open is. Maar we doen het wel lekker op ons eigen tempo
en we zorgen dat we ruim voor het avondeten weer thuis zijn.
Fijn dat we hier nu de tijd voor hebben....maar we missen het
contact met de klanten ontzettend! En nog meer....de omzet wordt

gemist. Zonder omzet geen Fakkel.
De Fakkel in Eindhoven is belangrijk: we willen niets liever dan
iedere christen opbouwen met goede lectuur; we willen een plek in
Eindhoven zijn waar nog-niet-christenen terecht kunnen met
vragen over God en de Bijbel; we willen een plaats zijn waar
kerkmuren niet aan de orde zijn, maar waar het alleen gaat over
onze Heer Jezus Christus!
We willen een Licht zijn in Eindhoven!

NIEUWS

Bestuur
Ruim twaalf jaar lang is Otto Jager onze voorzitter geweest. Onder
zijn leiding zijn we verhuisd naar een ander en modern pand in de
Schootsestraat. Sinds 1 januari 2021 heeft hij het stokje
overgedragen aan Martin Haagoort. We zijn veel dank verschuldigd
aan Otto voor al zijn werk. Martin is voortvarend aan de slag gegaan
als nieuwe voorzitter en ook daar zijn we heel blij mee.
Het bestuur bestaat uit nog drie personen: Rinze is al jaren onze
penningmeester, Bob is secretaris en Jolien algemeen bestuurslid.
Vacatures
Het werk in De Fakkel wordt gedaan door een grote groep vrijwillig
medewerkers. Soms vertrekt er iemand en soms komt er iemand
bij. Over het algemeen is het een trouwe groep. Per dag zijn er
tenminste vier collega's nodig in de winkel. Twee in de ochtend van
9.30 uur tot 13.45 uur en twee in de middag van 13.45 uur tot 18.00
uur. We zoeken nieuwe winkelmedewerkers voor de
middagdiensten.
Heb je een hart voor De Fakkel maar niet de tijd om een dagdeel in
de winkel te werken? Wordt onze ambassadeur in je eigen
(kerkelijke) omgeving. Je zet De Fakkel bij hen op de kaart, vertelt
anderen over Fakkelacties en deelt jouw Fakkelenthousiasme.
Ook ( ets)bezorgers en ramenzemers zijn van harte welkom.
Meer informatie over deze vacatures bij Heleen.

De Fakkel Eindhoven
Schootsestraat 134
5616 RH Eindhoven

+31 (0) 40 252 78 13
info@defakkeleindhoven.nl

maandag 13.00 uur - 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 9.30 uur - 18.00 uur
zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur

U ontvangt deze e-mail omdat u zich hebt
aangemeld.
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Gebruik hiervoor onderstaande knop.
Afmelden

