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Beleidsplan 2016
1. Het wekelijks onderhouden van de eredienst op zaterdag: de sabbat naar het Woord van God
in de 10 geboden ( Exodus 20), het vieren van de vaste tijden, feesten, zoals Hij opgedraagt
e
e
door het jaar heen in Leviticus 23, namelijk: Pascha, Ongezuurde broden (1 en 7 dag),
e
ste
Beweeggarve, Pinksteren, Bazuinfeest, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest (1 en 8 dag).
Hiermede vervallen de Goede Vrijdag, paasdagen en kerstdagen voor de eredienst.
2. Organiseren van bidstond en Bijbelstudie.
3. Met focus op bekering, bevrijding van zonde, geestelijke groei, het gemeenteleven.
versterking van het gezin.
4. Het stabiliseren en vergroten van het aantal actieve gemeenteleden.
5. Het voorzetting van de dochterkerk in Zaandam.
6. Operationeel ledenbeleid naar positie en verantwoording, verwachtingen
volgens het huishoudelijk reglement.
7. Draaiboek van diverse diensten.
8. Herkenning van ambt in stijl.
9. Contact onderhouden met de 2 kerken, die wekelijks gebruik maken van de ruimte faciliteiten.
de House of Fellowship en de Resurrection Power and Living Bread Ministries.
10. Deelname aan Stichting Connections the Nederlands en wereldwijd in Conrectors International
(ICLC). In Nederland vooral op voorgangerniveau met een halfjaarlijks programma voor leden
van aangesloten kerken.
11. Deelname in Amsterdam Zuidoost en Regio aan de Vereniging Pentecostal Council of Churches,
de PCC om elkaar te steunen als gevestigde kerken. Onderling en naar derden. Zoals in relatie
tot de overheid.
12. Deelname in Amsterdam Zuidoost aan levenbeschouwelijk overleg Stichting OOG.
13. Het steunen van gemeente opbouw van de christenen in Suriname en de Filippijnen.

Jaarverslag 2015
Bovengenoemd beleidsplan is een samenvatting van de activiteiten, welke hebben plaatsgevonden.
Uitgezonderd punt 6 – 8, welke geen aandacht hebben gekregen.
Ter aanvulling zij voorts wel vermeld:
Gods Naam is het hele jaar door groot gemaakt tijdens de wekelijkse eredienst. Met lofprijs en aanbidding. De
leden en bezoekers hebben geluisterd naar de prediking van Gods Woord. Na afloop is er gelegenheid geweest om
na te praten. Persoonlijk of als echtpaar, gezin. In een aparte zaal. Voor deze nazorg worden elke keer 2 oudsten
en 2 diakenen / diaconessen ingedeeld. Dit gebeurt minder vaak wanneer de mensen reeds tijdens de dienst naar
voren worden uitgenodigd als reactie op de boodschap van de preek. Dan wordt direct met hen collectief gebeden.
Met respect wordt aandacht aan hen besteed. De samenkomst kan om deze reden weleens in tijd uitlopen.
Onverwacht. Echter dat hoort erbij. We zijn een geloofsgemeenschap. We zijn betrokken met elkaar.
Na de dienst komen we bijeen bij de kantine. Om met elkaar na te praten. Een kop koffie te drinken.
In Amsterdam hebben we door deze transitie een aantal mensen zien gaan en komen.
Dat geldt ook voor de dochterkerk in Zaandam, die wekelijks op 2 dagdelen bijeen komt.
Voor een betere afstemming in de organisatie is een ledenadministratie systeem aangeschaft.
Deze is nog niet operationeel.
Als kerkgenootschap staan we niet op onszelf. We hebben vooral deelgenomen aan geestelijke activiteiten
in breder verband, over de ‘grenzen’ van onze gemeente heen, zoals georganiseerd door Connections
Nederland. En in mindere mate met de Pentecostal Council of Churches.
Daarnaast onderhouden we persoonlijk contact met de House of Fellowship en de Resurrection Power of the Living
Bread Ministries beiden mede huurderkerk in het gebouw ‘The Lighthouse Chapel.’
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