
Houten, september 2018 

 

Beste lezer, 

 

Om maar met de spreekwoordelijke deur in huis te vallen: de deur van De Fakkel in Houten 

gaat sluiten. 

Daarmee is in een paar woorden gezegd wat vele hoofdbrekens heeft gekost en wat ons zeer 

aan het hart gaat. 

 

In januari 1988 startte in de Sion-gemeente een boekentafel. Die boekentafel groeide in de 

loop van de jaren uit. Vanuit die activiteiten en ingegeven door de wens van vele christenen in 

Houten om tot een christelijke boekenwinkel in het centrum van Houten te komen, opende 

ruim 15 jaar geleden De Fakkel in Houten haar deuren. 

Mooie jaren volgden. Niet alles ging over rozen maar het doel werd bereikt: christenen in 

Houten bereiken met goede boeken, maar nog veel belangrijker: hen die buiten staan in 

aanraking brengen met het Evangelie. 

 

Waarom dan toch sluiten? Omdat de maatschappij veranderd is en verandert. 

Velen nemen de digitale snelweg, in plaats van de afslag naar Het Rond 102. 

Kennelijk is het gemak van aankopen via Internet zo groot, dat de fysieke winkels het steeds 

moeilijker krijgen en dat ging De Fakkel niet voorbij. 

 

Begin van dit jaar besloot De Fakkel-organisatie in Friesland haar activiteiten te staken. Dit 

betekent dat de winkels zelfstandig verder moeten, dan wel moeten sluiten. 

In het afgelopen half jaar hebben we echt alle mogelijkheden van overname en samenwerking 

onderzocht, maar die hebben helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. 

Met heel veel gemengde gevoelens moeten en kunnen we dus niet anders dan de winkel 

sluiten. 

 

Toen V&D kopje onder ging, zeiden veel mensen dat het toch enorm jammer was dat zo’n 

icoon uit de Nederlandse geschiedenis moest sluiten. Iedereen vond het jammer, maar 

weinigen hadden er de laatste jaren nog een bezoek gebracht, laat staan aankopen gedaan. 

Zo zullen er nu ook mensen zijn die zeggen: “het kan toch niet zo zijn dat De Fakkel moet 

stoppen”. Maar waarschijnlijk zijn er onder die mensen ook velen die de afslag naar Het Rond 

steeds vaker misten en met een muisklik hun boeken bestelden bij de grote reuzen die door 

hun enorme marketingbudgetten als eerste oppoppen op hun beeldscherm. 

 

Het spijt ons deze brief te moeten sturen, maar het is helaas niet anders. 

We danken iedereen die de afgelopen jaren ons een warm hart toedroeg en De Fakkel zovele 

jaren wist te vinden. 

 

We willen onszelf niet vergelijken met een icoon als V&D, maar dat er iets verloren gaat in 

Houten, staat voor ons vast. 

Het heeft geen zin om daarin rond te blijven draaien en daarom moeten we ook accepteren dat 

dingen gaan zoals ze gaan. 

 

Tijden veranderen en 15 jaar geleden konden we niet voorzien dat Internet zo’n vlucht zou 

nemen. 

Gelukkig is de voortgang van Het Evangelie geen zaak van De Fakkel. 



Toen we destijds met het initiatief startten, heeft God vele deuren geopend. Nu we vele 

pogingen ondernamen om tot een doorstart te komen, bleven de deuren gesloten. 

Dan moeten en mogen wij ons ook bij de situatie neerleggen, hoe zwaar het ons ook valt. 

 

Nogmaals dank voor uw support in de afgelopen jaren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

namens het team van De Fakkel Houten, 

Lucie Visser 

 


