STATUTEN

Artikel 1
NAAM EN CONTACTGEGEVENS
De Iraanse Kerk Tavalode Tazeh in Amsterdam 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.
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Artikel 2
DOEL
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).

Artikel 3
BESTUUR
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

Artikel 4
BEEINDIGING BESTUURSLIDMAATSCHAP
De volgende personen zijn benoemd vanaf 01-07-2022 t/m 01-07-2025

Artikel 5
BELONINGSBELEID

De Christelijk Kerk Tavalode Tazeh heeft geen werknemers in dienst.
Artikel 6
ACTIVITEITEN
-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. Catechisatie, Bijbelstudie, discipelen cursus, huiskamercatechisatie via skype, meerdaagse
conferenties over diverse thema’s.

Artikel 7
BELEIDSPLAN
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.
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.

Artikel 8
KERKENRAAD
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.

Artikel 9
PASTORAAT
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.

Artikel 10
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.

Artikel 11
BATEN EN LASTEN
Inkomsten: Giften
en collectes
Uitgaven:
Huisvesting
Huurkosten
Inventaris Apparatuur
Beheerkosten Organisatorisch/Administratie
Kerkactiviteiten Kerkdiensten
Donaties voor goede doelen
Zie Specificatie Donatie en bestedingen op website Tavalode Tazeh

Artikel 12
LIQUIDATIEBEPALING
Bij opheffing wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende
instelling met een gelijksoortige doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend het
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

