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Voorwoord
Met dit activiteitenverslag verwoordt de Amsterdam Internationale Christelijke Kerk (AICK) wat
bereikt is in de jaren 2020 en 2021.
Hierbij staat de AICK stil bij de doelstellingen, die opgenomen waren in het beleidsplan 2019-2023
en geven weer wat God bereikt heeft door zijn Heilige Geest.
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Wat was onze Missie & Visie?
Sinds de oprichting van de kerk op 19 januari 2020 is onze missie gelijk gebleven om een kerk te
zijn vol met ware discipelen van Jezus die discipelen blijven maken.
Onze doelstelling  is om liefde voor de Heer en liefde voor medemensen op de voorgrond te houden.

Onze visie gedurende de afgelopen jaren was en is nog steeds 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.

Om dit te kunnen realiseren, hebben we onszelf volledig toegewijd aan de volgende pijlers:

Het Woord: trouw blijven aan het onderricht van de apostelen. Het woord van God als onze
standaard.

Familie: Een gemeenschap met elkaar vormen en het brood breken.

Gebed: Toewijden aan vasten en gebeden.

Evangelisatie: Zorgen dat de gemeente midden in de samenleving staat, zodat ieder mens
een kans heeft om tot discipel van Jezus Christus te worden gemaakt.

Mensheid:  Uitreiken naar de grootste en meest pijnlijke punten in de samenleving

Uitgevoerde Activiteiten

● Wekelijkse bijeenkomsten op zondagen,
woensdagen en vrijdagen waarbij
vanuit het Woord onderricht wordt
gegeven aan de gemeente.

● Verdeling van de gemeente in kleinere
praatgroepen als een platform van
gesprekken met de samenleving over
Hot Topics.



● Aanstellen van stafleden / vrijwilligers, die
dagelijks midden in de samenleving staan
om  het Evangelie bekend te maken.

● Trainingen op dinsdagen voor de stafleden
ter opbouw van hun eigen kwaliteiten.

● Inspireren van vrouwen in leiderschap
door deelname aan staf en gelijke trainings
kansen.

● Uitvoeren van projecten in de samenleving,
bv samenwerking  met de Voedselbank.



Hoe is de interactie met de Omgeving / Samenleving?
In onze omgevingsanalyse van 2019/2020 waren de volgende gemeenschappelijke kenmerken
geconstateerd waar wij als een kerk mee te maken hebben, namelijk:

1. De secularisering van de samenleving
2. De individualisering binnen de samenleving
3. Het netwerken binnen de samenleving
4. De digitalisering van de samenleving
5. De globalisering van de samenleving

De AICK heeft ingespeeld op deze kenmerken in onze samenleving door de hierna genoemde
activiteiten te organiseren.

Uitgevoerde Activiteiten

Ad.1:
Ondanks de secularisering van de samenleving, brengen we balans daarin door de volgende
activiteiten:

- Dagelijkse uitvoering van evangelisatie gesprekken in Amsterdam en omgeving en het
verder onderrichten van geïnteresseerden in persoonlijke gesprekken.

- Tussen 2020 - 2021 zijn circa 58.000 mensen persoonlijk gesproken over het evangelie van
Jezus Christus.

-

ad. 2:
Wij staan voor individuen die samenwerken aan het overkoepelende doel van de Heer. Om de
kwaliteiten van individuen te stimuleren en daarbij tegelijkertijd de saamhorigheid te bevorderen
hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Een mentorschapprogramma is opgezet
binnen de gemeente en voor buiten de
gemeente. Binnen de gemeente vinden twee
keer per week trainingen plaatst voor hoe
elkaar te mentoren en te onderrichten in de
Heer.

- Mentorrelaties zijn opgezet waarin
iedereen een mentor heeft die hij of zij
wekelijks ontmoet met oog op de
toepassing en uitleving van Het Woord van
God.

- Bijbelstudies vinden dagelijks plaats voor geïnteresseerden van buiten de gemeente.





ad 3:
Om de netwerksamenleving te bevorderen zowel
binnen als buiten de gemeente vinden de volgende
activiteiten plaats:

- Wekelijkse studentenavonden op vrijdag
voor alle studenten in Amsterdam en
omliggende steden.

- Maandelijkse activiteiten voor de single
professionals, waar een platform gecreëerd
wordt voor  uitwisseling van kennis en
ervaringen.

- Maandelijkse activiteiten ter bevordering
van gezonde huwelijken, gezinnen en
vriendschappen in de samenleving.

Op basis van deze niveaus van activiteiten kunnen
we de samenleving versterken in alle
leeftijdsgroepen.

ad.4:
Binnen de gemeente is inmiddels een Cyber Team aanwezig, die zich dagelijks bezighoudt met de
digitale communicatie van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.

- Alle communicatie vindt plaats via de volgende platforms:
Website: iamsterdamkerk.nl
Instagram / Facebook / You-Tube: Amsterdamdisciples

ad.5:
De globalisering is zichtbaar in de kerk doordat we
streven naar een communicatie in twee talen, te
weten Nederlands en Engels. Op deze manier
kunnen we met zoveel mogelijke mensen
communiceren en bereiken.

Het belang hiervan is zichtbaar door de
investering in professionele vertaalapparatuur.
Activiteiten vinden elke week plaats met een vast
team, dat erop gericht is de boodschap te brengen
in de taal van de toehoorders.



Organisatie

Bestuur

Sinds aanvang is de bestuurssamenstelling onveranderd gebleven en het bestaat nog uit de
volgende personen, te weten:
Voorzitter: Menno Zoutendijk
Penningmeester: Rene Vermaat
Secretaris: Anita Vermaat

Predikant

De predikant en Women’s Ministry Leader zijn ook onveranderd gebleven, te weten;
Evangelist: Tomiwa Safe-Adewumi
Women’s Ministry Leider: Vienne Safe-Adewumi

Administrateur

Er is een backoffice-medewerker, te weten een administrateur, aangesteld in de laatste twee jaren,
namelijk:
Administrateur: Javeline Matthheeuw.

De administrateur houdt zich bezig met de financiële verantwoording van de contributie van alle
leden, de uitgaven van de gemeente in relatie tot de relevante overheidsinstanties.
De administrateur heeft daarnaast de zorg voor de registratie van alle leden en de daarbij
behorende AVG-regelgeving.

De administrateur voert al deze activiteiten uit in samenwerking met een externe Belastingadviseur.

Legal

Er is in het laatste jaar ook een Legal vertegenwoordiger aangesteld binnen de gemeente voor alle
zaken m.b.t. regelgeving, te weten:
De heer Timo Wisse

Staf leden - en vrijwilligers

In de laatste periode is het aantal stafleden  en vrijwilligers gegroeid.
Om reden van verkondiging van de boodschap en training van toekomstige kerkleiders is er
specifiek voor gekozen ‘Interns’ in dienst te nemen.

Het huidige aantal werknemers is als volgt:
Full time staff: 5 medewerkers
Vrijwillige staff: 11 mensen



Financien (zie jaarcijfers)
De wekelijkse contributie van elk kerklid zorgt voor de financiële stabiliteit van de gemeente.
Hoewel de kerk is begonnen met wekelijkse contributie van dertien mensen,  wordt de kerk
momenteel wekelijks gesteund door vijfenvijftig mensen.
Het resultaat van 2020 is t.o.v. 2019 verhoogd met 14.4324 euro.

Daarnaast ontvangen we doorgaans financiële donaties van andere kerken in Europa.
Voor meer informatie zie de jaarrapport cijfers 2020 voor de staat van baten, lasten en de financiële
verantwoording van de kerkgenootschap.

Belonings Stelsel

De beloning van alle bestuurders is nihil.
Maar grootste deel van onze geldstroom gaat uit naar de vrijwilligers, interns en fulltime werkers
van de gemeente..
Als stichting heeft de kerk geen winstoogmerk. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de
activiteiten behaalde opbrengsten, ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Toekomst Projectie
Gezien de groei  en het  toekomstperspectief  van onze kerk,  kunnen de volgende vier doelen
geprojecteerd worden voor realisatie in  2022-2023.

Fondsenwerving ter verdere stabilisering van de stichting
Verwerving van een vaste kerklocatie/ kantoor
Aannemen van 3-4 extra full time medewerkers
Groei van de kerk naar 100 vaste leden
Opzetten van nieuwe praatgroepen in Amsterdam.


