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Voorwoord
Met dit beleidsplan verwoordt de Amsterdam Internationale Christelijke Kerk (AICK) haar visie op
de identiteit, de roeping en de toekomst van de AICK. Met dit stuk wordt de weg aangegeven die de
AICK de komende jaren in wil slaan. Dit doet AICK niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend
op God.

In dit beleidsplan vindt u een korte beschrijving van de gemeente, de organisatie daarvan, de
activiteiten en de specifieke activiteiten van de verschillende ambten. Daarbij geeft het plan aan wat
voor gemeente wij zijn en wat voor gemeente we willen zijn.

Het beleidsplan heeft als thema “Liefde voor de Heer en liefde voor de mens”. Dit brengt zich tot
uitdrukking in een gemeente dat alles met elkaar gemeen heeft door een gezamenlijke liefde voor
de heer op te bouwen, liefde voor elkaar binnen de gemeente te verdiepen en ook zeker de liefde
van God te verkondigen naar heel Amsterdam, Nederland en wereldwijd.
Al met al blijft de kern van de gemeente: God’s Woord.
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Missie & Visie
Onze missie is om een kerk van discipelen van Jezus Christus te zijn en maken met de doelstelling
om liefde voor de Heer en liefde voor medemensen op de voorfront te houden. Liefde voor de Heer
met heel onze hart, ziel, geest en kracht en liefde voor de mens zoals we elkaar zelf liefhebben.

Onze visie is om een gemeenschap te creëren waar ieder mens ongeacht zijn/haar achtergrond de
mogelijkheid krijgt om nieuwsgierig te zijn naar het geloof en verder iedere mens op een
individuele basis helpen in zijn of haar geloofsontwikkeling. De AICK wil een dynamische,
enthousiaste en actieve gemeenschap zijn voor de stad Amsterdam, heel Nederland en Europa.
Door trouw te blijven aan het onderricht van de apostelen, willen we met elkaar een gemeenschap
vormen, het brood breken en ons wijden aan de gebeden”.
Om bovenstaande missie en visie vorm en inhoud te geven, zorgen we ervoor dat binnen de AICK
volop aandacht is voor:

Het Woord

- Het hanteren van de Bijbel als het bronboek van ons leven en door het bestuderen daarvan
zorgen voor geloofsverdieping en-overdracht, zodat we ons blijven verdiepen in de bronnen
van het geloof en het toepassen hiervan in het dagelijkse leven;

De familie

- Samenkomen in gevarieerde diensten en op andere momenten om God te aanbidden, te
lofprijzen en te luisteren naar Zijn woord. Viering van het Heilig Avondmaal, de doop en
andere belangrijke pijlers;

- Omzien naar elkaar en anderen. Trouw zijn aan elkaar en voor elkaar zorgen in alle
omstandigheden van het leven

Gebed

- Een onmisbaar onderdeel van ons leven met God dat zorgt voor een betere relatie met God.
Hierbij ook geldt het bijeenkomen om te bidden met elkaar en elkaar stimuleren hierin.

Evangelisatie

- In woord en daad een levend getuige van Christus zijn. Zorgen dat de gemeente midden in
de samenleving staat met open armen om iedere mens te ontvangen.

De mensheid

- Uitreiken naar de grootste en meest pijnlijke punten in de samenleving. Het dienen van de
samenleving met onze middelen en ons hart om zodoende een verschil te maken. We willen



bijdragen aan meer success in huwelijken, opvoeden van kinderen, vrijgevigheid,
voedselbanken, adopties, weduwen, weeskinderen en zieken.



Omgevingsanalyse en beschouwing
De wereld draait door en daarbij moet de vraag gesteld worden: Wat is nodig om in de 21ste eeuw
een kerk te zijn? Om hier iets over te kunnen zeggen is het nodig een helder beeld te hebben van de
actuele situatie waarin onze kerk zich bevindt.
Er zijn een paar gemeenschappelijke kenmerken waar wij als een kerk mee te maken hebben,
namelijk:

1. De secularisering van de samenleving: In een seculiere samenleving is geloof niet verdwenen
maar een optie geworden. Bijna iedereen komt wel in aanraking met de aanwezigheid van andere
geloven of van niet-geloven. We zouden ook kunnen spreken van een pluriforme samenleving,
waarin mensen vrijblijvende keuzes maken.

2. De individualisering binnen de samenleving: In onze cultuur wordt een sterk accent gelegd op de
individuele keuzes die mensen maken. Ik ben verantwoordelijk voor mijn leven en mijn eigen geluk.
De gemeenschapszin is vaak ver te zoeken.

3. Het netwerken binnen de samenleving: Mensen nemen deel aan het leven in open en los-vast
verbanden in plaats van vaste instituten. Om verder te komen moet je actief netwerken. Dat vraagt
om creativiteit, flexibiliteit en zelfredzaamheid. Niet iedereen bezit deze eigenschappen en kan
hierin meekomen.

4. De digitalisering van de samenleving: We leven in een digitale revolutie De relatie met de wereld
verloopt steeds meer digitaal. Dit heeft op veel terreinen ingrijpende veranderingen gebracht. Het
heeft onze manier van communiceren radicaal gewijzigd. Informatie is overal. Hoe verliezen we bij
alle kwantitatieve informatie niet de kwaliteit van de relatie uit het oog?

5. De globalisering van de samenleving: We zijn wereldburger geworden. Ons land is in toenemende
mate multicultureel geworden. Het heeft het leven verruimd en verrijkt. Globalisering kan ons ook
een gevoel van desoriëntatie geven. Overspoelt de multiculturele en complexe samenleving niet het
gewone hier en nu?



De AICK in deze context

De AICK bevindt zich midden in de bovenstaande samenleving en cultuur met alle bijbehorende
mogelijkheden en onmogelijkheden. Wat betekent de actuele situatie voor onze kerk?

ad.1: In een seculiere cultuur wordt de AICK uitgedaagd tot vrijmoedigheid als het gaat om geloof en
het spreken over God. Het gaat om een kerk die niet alleen naar binnen is gericht maar ook een
duidelijke missionaire taak heeft. De AICK richt zich daarbij nadrukkelijk op discipelschap.

ad. 2: Een cultuur van individuele keuzes daagt de kerk uit om een veilige haven te zijn voor
persoonlijke groei en ontwikkeling waar de talenten van mensen worden gewaardeerd en verdiept.
De AICK wakkert het verlangen aan naar een leven met God en met elkaar door middel van
discipelschap.

ad 3: De uitdaging in een netwerksamenleving is om men te laten ontdekken dat de kerk de binding
creëert voor mensen in een netwerkcultuur. De kerk is eerder ontstaan door netwerken dan
door de organisatie vanuit een instituut. Daarbovenop moet duidelijk zijn dat onze kerk een plaats
is waar mensen trouw aan elkaar zijn en de zorgen van elkaar dragen.

ad.4: De digitale revolutie verandert de manier van communiceren. Dit zal ook zijn impact hebben
op de communicatie in en van de kerk. Hierbij is het vooral belangrijk dat de AICK in de veelheid
van informatie en de snelheid van informatiestromen de unieke waarde van het Woord van God
blijft uitdragen.

ad.5: In een mondiale samenleving is de kerk wereldwijd oecumenisch. Grenzen zijn ook in het
Koninkrijk van God relatief en onafhankelijk van waar iemand geboren is, wordt hij of zij als
wereldfamilie gezien. In de anonimiteit van de mondiale samenleving is onze kerk een plaats waar
je naam genoemd wordt en waar je zelf de naam van de ander noemt.



Toekomst oriëntatie
Wanneer wij ons oriënteren op de toekomst van onze kerk dan kunnen we de volgende vier
deelgebieden onderscheiden die een concrete uitwerking/vertaling moeten krijgen in de
toekomstagenda van onze kerk

Rond het geloof en de geloofsoverdracht

De kerk staat of valt met het geloof in God en Jezus Christus. Het is duidelijk dat niet iedereen in de
kerk op hetzelfde niveau zal zijn in het geloof. We hebben elkaar echter wel nodig om doorgaans tot
een diepere inzicht te komen in de bevrijdende kracht van het evangelie, het Woord van God en
discipelschap. Nauw verbonden hiermee is geloofsoverdracht: hoe dragen we het geloof over in
onze directe omgeving en uitreiken buiten onze eigen invloedsfeer?
Daarbij moet bedacht worden dat door de digitale revolutie de (leer)omgeving radicaal is gewijzigd.
Dat vraagt om focus op Jezus Christus en een passende overdracht van het Woord van God.

Rond de geloofsgemeenschap

De kernvraag hierbij is hoe we gemeente willen zijn, herkenbaar voor elkaar maar ook voor
anderen.

Rond onze diaconale en maatschappelijke aanwezigheid

Onze kerk is een gemeenschap. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor allen die op ons pad komen.
Waar de overheid een terugtrekkende beweging maakt, wordt er een groter beroep gedaan op
participatie in de samenleving en komt de waarde van maatschappelijke betrokkenheid weer meer
in beeld. We moeten hierbij oog hebben voor zieken, eenzaamheid, ouderen, huiselijke zorgen en
geweld, geldzorgen, armoede en verharding van de samenleving.



Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie diaken en twee predikanten voor de komende beleidsjaren:
Voorzitter: Menno Zoutendijk

Nederlands, geboren te Woerden op 17 november 1972, paspoort nummer NYKPD6RB5,
burgerservicenummer 173248408

Penningmeester: Rene Vermaat
Nederlands, geboren te Zaandam, op 10 april 1959, paspoort nummer NV3FB7099.,

burgerservicenummer 113422179

Secretaris: Anita Vermaat
Nederlands, geboren te Oudenbosch, op 18 augustus 1960, paspoort nummer SJ6CFDP3,

burgerservicenummer 118492160

Het bestuur vergadert 11 keer per jaar en is verantwoordelijk voor de besluitvorming binnen de
kerk afhandelen van de dagelijkse zaken en initieert veranderingen.
Daarbij heeft het bestuur tot taak het initiëren, uitvoeren en bewaken van het beleid.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de zorg voor de dienst het leiding geven aan de opbouw van
de gemeente in de wereld; de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en geestelijke
vorming;
het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
het opzichten over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is
opgedragen;
het zorgen voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;
het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

Predikant

De predikant verzorgt op basis van een jaarlijkse planning de kerkdiensten en is daarnaast actief in
het pastoraat, vorming en toerusting, organisatie en beleid en studie en bezinning.
Voor de komende beleidsjaren zijn de predikanten als volgt:
Evangelist: Tomiwa Safe-Adewumi
Women’s Ministry Leider: Vienne Safe-Adewumi



Administrateur

De administrateur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente. Dit is een taak met
een grote verantwoordelijkheid naar God en mensen.
De administrateur houdt zich bezig met de financiële verantwoording van de contributie van alle
leden, de uitgaven en de verantwoording van de gemeente naar de overheidsinstanties.
Voor de komende beleidsjaren is een back office aangesteld als administrateur.



Beleid Diensten
Op woensdag en zondag komt de gemeente samen om te zingen, te bidden en te luisteren naar de
woorden van God uit de Bijbel. De ontmoeting met de Heer en de ontmoeting met elkaar is voor de
gemeente van levensbelang. Deze diensten zijn open voor iedereen in de maatschappij om bij te
wonen.

De diensten worden geleid door een predikant. Wij lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) en
zingen uit het Liedboek van het Koninkrijk.

Trouwdiensten

Onze kerk staat open voor trouwdiensten en dienen te worden voorgegaan door de predikant. Deze
diensten dienen drie maanden van te voren te worden aangevraagd bij het bestuur.

Rouwdiensten

Bij het overlijden van een lid van de gemeente wordt een uitvaartdienst georganiseerd waarbij geen
verschil wordt gemaakt tussen aansluitend begraven of cremeren.

Speciale diensten

Het organiseren van speciale diensten, gastendiensten, evangelisatiediensten, zangdiensten,
jeugddiensten, leerdiensten, etc. wordt een warm hart toegedragen.

Het Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt elke zondag door de gemeente gevierd. Tot de maaltijd zijn genodigd
zij die Jezus Christus belijden en instemmen met de lofprijzing.
Als gemeente belijden wij de dood en opstanding van de Heer.

De Doop

De doop wordt bediend na elke dienst. De doop kan aangevraagd worden door leden van onze
gemeente. De doop zal bediend worden aan hen voor wie of door wie de doop verlangd wordt.
Voorafgaande aan de doop zullen een reeks Bijbelstudies van de eerste beginselen van Christendom
plaatsvinden.
In deze bijbelstudies zal onder andere de doop besproken worden en zal de
betekenis van de doop handeling onder de aandacht gebracht worden. Voorafgaande aan de doop
zal de te dopen individu een openbare belijdenis van geloof en heerschappij van Jezus Christus
afleggen.



Beleid jeugd

Visie en Missie

Wij geloven dat God een persoonlijke relatie wil aangaan met jongeren doordat Jezus zijn kerk heeft
gebouwd in de eerste eeuw met jongeren. Geloof heeft altijd een grote rol gespeeld met jongeren en
zal in deze tijd ook weer kunnen gebeuren.  Zichtbaar door zelf in te zetten voor anderen,
activiteiten voor en met elkaar te doen en uitdagen om op een persoonlijke, eigentijdse, creatieve
manier net zoals de eerste twaalf discipelen van Jezus Christus te leven. Wij willen jongeren in hun
kracht zetten.

Studentenkerk

Het doel is om studenten (> 16 jaar) van het evangelie op een leuke, dynamisch en eigentijdse
manier te brengen. Elke donderdagavond worden studentenavonden gehouden om studenten
elkaar te laten aansporen tot een diepere relatie met God en een visie voor hun leven.
Er wordt een plek gecreëerd voor ontmoeting en ontspanning na een drukke schoolweek.

Tienerkerk

De doelstelling is om een eigentijdse dienst te houden voor tieners van 12 tot 16 jaar. De Tienerkerk
is er voor alle tieners op zaterdagochtenden. De dienst is om de 14 dagen waarbij ]de focus wordt
gelegd op buitenactiviteiten. Er wordt met elkaar gewerkt aan het ontwikkelen van een spiritueel
karakter en hoe het geloof vorm te geven in het dagelijks leven. Dit wordt gedaan met behulp van de
Bijbel, gebed, sport, muziek, films, liederen en met elkaar in gesprek te gaan over actuele
onderwerpen.

Kinderklas

Tijdens iedere morgendienst is er een kinderklas voor kinderen van 0 t/m 11 jaar in een zaal bij de
kerk. De leiding bestaat uit ervaren leden van de gemeente onder sturing van de kerkraad.
Het doel is om kinderen op hun eigen niveau te betrekken bij God’s word in de Bijbel. De klas is er
voor kinderen in de basisschoolleeftijd en vindt wekelijks plaats.



Financien
De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de kerkenraad.
Echter door de contributie van elke kerklid op een wekelijkse manier zorgt voor de financiële
stabiliteit van de gemeente. Op dit moment rust de financiële contributie op de leden van de
gemeente en toekomstige groei.

Daarnaast ontvangen we financiële donaties van andere kerken in Europa. We zullen hiervoor
fondsen werven op basis van elk kwartaal en benodigd budget. Dit zal plaatsvinden totdat de
gemeente in staat is om op eigen benen te staan door middel van groeie in het ledenaantal.
Hierbij is het de taak van de administrateur in samenwerking met het bestuur om de begroting
sluitend te laten blijven. De administrateur verzorgt elk jaar een inzichtelijke presentatie aan de
leden van de bestedingspatronen en waar alle contributies naartoe gaan.

Het college van kerkrentmeesters neemt zich derhalve voor om in de komende jaren prioriteit te
geven aan het inzichtelijk maken aan alle leden dat het gemeente-zijn veel kosten met zich
meebrengt en dat het daarom belangrijk is dat iedereen naar draagkracht bijdraagt. Alleen maar
snijden in de uitgaven is niet voldoende. In de komende jaren zal het beleid daarom vooral gericht
zijn op het vergroten van de betrokkenheid van de jongere generaties; bovendien willen wij alle
gemeenteleden, jong en oud, het gevoel geven dat ze medeverantwoordelijk zijn voor de toekomst
van de gemeenschap.

Beloningsstelsel

Bestuurders en leden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten die betrekking
hebben op de kerkactiviteiten.
Echter om reden van verkondigen van de boodschap en training van toekomstige kerkleiders is er
specifiek voor gekozen Predikanten en Interns in dienst te nemen.
De predikanten en interns worden beloond door de contributie van de leden op basis van een
maandelijkse salaris.


