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1. Onze Kerk
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De Christelijk Kerk Tavalode Tazeh in Amsterdam in vormt een gemeenschap, die gelooft in Jezus Christus
als Zoon van God en Redder van de wereld. Vanuit dit geloof wil zij leven tot eer van God en tot heil van de
wereld.
Zij wil een gastvrije gemeente zijn, waar ieder lid en iedere belangstellende gekend en nodig is en waarvan
de leden met elkaar het geloof zoeken en ervaren.
Zij wil op eigentijdse wijze getuigen van Gods liefde voor de wereld.
Zij is betrokken bij mensen in de knel en bij de strijd tegen onrecht in de directe omgeving en wereldwijd.
Zij maakt deel uit van een brede christelijke traditie, waarin de voertaal Farsi is.
Met deze visie willen wij uitdrukking geven aan onze relatie met God, de gemeenteleden en onze broeders
en zusters van andere kerkgenootschappen (dichtbij en ver weg).
Het beleid van onze gemeente voor de komende jaren wil een praktische invulling zijn van deze visie en
wordt hieronder verder uitgewerkt.
Beleidsvoornemen:
Het is ons voornemen om ons werk zoals in de afgelopen jaren zoveel mogelijk voort te zetten. Dat houdt in
mensen te onderwijzen en te sterken in hun geloof en te helpen waar op de wereld dan ook, indien dit
nodig is.
In het verslag van de uitgeoefende activiteiten van het afgelopen jaar is dit te zien.
Het beleidsplan wordt regelmatig getoetst in de gemeentevergadering. De kerkenraad agendeert voor die
vergadering het onderwerp ‘beleidsplan’ tegelijk met de jaarrekening van het voorbije jaar en de begroting
voor het lopende jaar.

2. Organisatie

Opgericht

24-10-2016

KVK-Nummer

67119883

RSIN

856839760

Gevestigd

Amsterdam

Bezoekadres:
Bijlmerplein 692,
1102DZ Amsterdam
Telefoonnummer

+31.6.19078009

Email

churchtavalodetazeh@gmail.com

Website
www.tavalodetazeh.org
A) Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Iraanse Kerk bestaat uit 3 leden.
2

Het bestuur van de Christelijk Kerk bestaat uit 3 leden:
Wahid Roezi, geboortedatum 01-07-1975 te Arak, Voorganger en voorzitter.
Bahareh Masroufi, geboortedatum 19-02-1984 te Teheran, Secretaresse. Elisabeth
Akhavan geboortedatum 17-04-1969 te Yerseke, Penningmeester

Zie attest kerkraad d.d. 01-07-2022

B) Beloningsbeleid

De Christelijk Kerk Tavalode Tazeh heeft geen werknemers in dienst.

C) Kerkdiensten

De Eredienst wordt gehouden op zondag van 14.00 t/m 17.00 uur en wordt geleid door de Voorganger.
De gemeente komt samen op de zondagen en de kerkelijke feest- en gedenkdagen met als doel het lezen
van de Heilige Schrift en het verkondigen van het Evangelie, bediening van de doop en viering van het
avondmaal, dienst van lofzang en gebed en dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.

Overige bijeenkomsten
-Via sociale media (bijvoorbeeld facebook) worden er live-diensten in het Farsi gehouden voor mensen over
de gehele wereld, zoals bijvoorbeeld voor inwoners van landen als Afghanistan en Iran.
-Sociaal-culturele bijeenkomsten zoals Norooz (Iraans Nieuwjaar) en andere Iraanse feestdagen.
-Sociaal-maatschappelijke bijeenkomsten t.b.v. bijvoorbeeld natuurrampen, vluchtelingen, weeskinderen.
Dit met het doel daadwerkelijk te kunnen helpen op plaatsen waar dat nodig is.
Een lijst van verder uitgeoefende activiteiten vindt u in de bijlage.
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D) Kerkenraad en Commissie’s
De kerkenraad komt bijeen en vormt het bestuur van de Kerk. Zij is verantwoordelijk voor de gehele
organisatie en het reilen en zeilen van de Gemeente.
Hierbij heeft zij hulp van de volgende commissies:
Financiële commissie, onder leiding van de penningmeester.
Activiteiten commissie, onder leiding van de secretaresse.

E) Leden
Het aantal mensen bij de Eredienst bestaat gemiddeld uit 50 personen.
De verwachting is dat men zal groeien, maar zeker niet zal krimpen.
De mensen zijn intens betrokken bij hun geloof en de kerk en actief bij alle activiteiten die worden
georganiseerd.

F) Beleidsvoornemens
Het voornemen is om door te gaan op de ingeslagen weg. Dit betekent het beleven en onderwijzen in het
geloof, mensen blijven raken voor het leed in de wereld en proberen zoveel mogelijk mensen in aanraking
te laten komen met het Christelijk geloof in Farsi sprekende landen.

3. Pastoraat

A) Doel
Omzien naar elkaar als leden van de gemeente van Christus met als doel om samen in het licht van het
Evangelie een weg te zoeken in uiteenlopende geloofs- en levensvragen.
Het pastoraat kent de volgende aspecten:
- onderling pastoraat
- pastoraat als gemeenteopbouw (bezoekwerk)
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- pastoraat als hulpverlening aan het individuele gemeentelid, dat in een bijzondere situatie verkeert, zoals
ziekte, rouw, maatschappelijke of geloofscrisis (crisispastoraat).
Huidige situatie: Het pastoraat is de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Daarnaast dragen de
gemeenteleden naar eigen mogelijkheden hun steentje bij in het onderlinge pastoraat.
Het omzien naar elkaar en naar de wereld is de belangrijkste drijfveer in ons Christen zijn. Niet alleen het
zien en luisteren maar juist het daadwerkelijk helpen is het motto.

B) Beleidsvoornemens
Doorgaan op de ingeslagen weg en indien nodig uitbreiden.
Bij het thema “ Beheer van en financiën” vindt u de begrote en geplande activiteiten in het komende jaar.

4. Vorming en toerusting

A) Doel
Het doel van vorming en toerusting is dat we als gemeente groeien in geloof. Dit kan zowel in de breedte
als in de diepte. Het gaat om voeding vanuit de Bijbel en de christelijke traditie. Het geloofsgesprek heeft
hierbij een belangrijke functie, het bevordert de verdieping, maar zeker ook de onderlinge gemeenschap en
de opbouw van de gemeente.
Uitgangspunt: de kerkenraad schept de voorwaarden en stimuleert de gemeente in deze geloofsgroei.
Trefwoorden zijn: geloofsverdieping, verbinding met geloofsvragen, leeftijdgericht, lage drempel/goede
inhoud.
Huidige situatie: ten aanzien van de vorming en toerusting van gemeenteleden vinden de volgende
activiteiten plaats:
- Catechisatie, Bijbelstudie, discipelen cursus, Bijbels, huiskamercatechisatie via skype, meerdaagse
conferenties over diverse thema’s.

B) Beleidsvoornemens
Continueren van bovenstaande en indien nodig uitbreiden.

5. Missionaire en diaconale arbeid
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A) Doel
De gemeente is in haar missionaire opdracht gericht op getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet
kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat ook zij delen in het heil van Jezus Christus. haar diaconale
roeping vervult zij in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te
delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid
van God waar onrecht geschiedt.
Zoals eerder aangegeven is dit een van de belangrijkste drijfveren van onze gemeente. Hierom wordt er via
de sociale media zoveel mogelijk contact gelegd met Farsi sprekende mensen in andere delen van de
wereld. Diensten en catechisatie worden via facebook en skype gehouden. In samenwerking met
vluchtelingenwerk worden mensen in het AZC met raad en daad geholpen hun weg te vinden in Nederland.

B) Beleidsvoornemens
Doorgaan op de ingeslagen weg en indien nodig uitbreiden waar dat nodig blijkt te zijn.

6. Beheer van en financiën

A) Gebouw
De Erediensten vinden plaats in Bijlmerplein 692, 1102DZ Amsterdam.
De kerklocatie is door de eigenaar voor de kerkdiensten als donatie ter beschikking gesteld. Echter voor
extra activiteiten zoals het organiseren van nieuwjaarsviering of gezamenlijke diensten wordt er een kleine
vergoeding in rekening gebracht.

B) Financiën

In de web van ons ziet u de begroting en donaties en bestedingen vanaf jaar 2017 tm deze jaar. ( Elke jaar)
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