Beleidsplan 2017-2019
van de
Chinese CAMA Gemeente Amsterdam

DOELSTELLINGEN en MIDDELEN
Op basis van de geloofsgrondslagen die in de Statuten van de Chinese CAMA
Gemeente Amsterdam uiteengezet zijn, heeft de gemeente zich deze doelen gesteld:
(ook dit is terug te vinden in de Statuten)
1.

het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus
Christus;

2.

ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond
van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te
nemen aan het gemeenteleven overeenkomstig Handelingen 2:42;

3.

de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon, en
hen aan te sporen Christus bekend te maken;

4.

in diaconale en pastorale nood te voorzien;

5.

in haar eigen financiële behoeften te voorzien.

MIDDELEN
De gemeente tracht de hierboven omschreven doelstellingen te bereiken door middel
van activiteiten aan de doelstellingen bevorderlijk zoals:
1.

de prediking van het Woord van God;

2.

het houden van samenkomsten;

3.

bijbelstudie- en gebedsavonden;

4.

kinder- en jeugdwerk;

5.

evangelisatie en zendingswerk;

6.

pastoraal en diaconaal werk

7.

het bijeenbrengen van de benodigde gelden.

BELEID 2017-2019
De speerpunten van beleid in 2017-2019 zijn gericht op het opbouwen en toerusten
van gelovigen, zodat zij in hun persoonlijk leven kunnen getuigen van het Evangelie
van Jezus Christus. De nadruk ligt op persoonlijke relaties in het verkondigen van het
Evangelie. Dit brengt met zich mee dat het persoonlijke geloofsleven van ieder
gelovige belangrijk is. Het gemeenschapsleven is er dan ook op gericht om dit
persoonlijk geloofsleven toe te rusten en om dit met elkaar te delen. Daarom zijn er
de volgende speerpunten voor de komende periode vastgesteld:
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1.

samenkomsten samenstellen die het delen van geloofsleven stimuleren

2.

gelovigen trainen, opbouwen en laten samenwerken in bediening in de
gemeente

3.

initiatieven ontplooien die persoonlijk evangelisatiewerk ondersteunen.

Ad 1. Momenteel is de zondagsdienst het belangrijkste samenkomstmoment van de
gemeente. Deze dienst is tweetalig: Kantonees en Nederlands. Dit is nodig vanwege
de voertaal van de verschillende deelnemers aan deze zondagsdienst.
Om het delen van geloofsleven te stimuleren zoeken we naar mogelijkheden om
gelovigen meer te laten communiceren over hun geloofservaring. Hiervoor willen we
gelegenheden scheppen in de bestaande bijeenkomsten. Ook in de overige
samenkomsten zoals Fellowship en Bijbelstudiegroepen zullen we deze nadruk
leggen.
Ad 2. Ieder christen heeft gaven van de Geest gekregen die gebruikt kunnen
worden tot opbouw van de gemeente. Gelovigen moeten kennis hebben van deze
Bijbelse waarheid, bereid zijn te groeien en leren te dienen in Gods gemeente. Per
gelovige zal dit traject anders zijn en de pastors zullen gelovigen zorgvuldig in dit
traject begeleiden. In onze gemeente is grote behoefte aan geestelijk volwassen
christenen, die voorbeeld en leiders van de gelovigen kunnen zijn. Door het uitvoeren
van taken van broeders en zusters te evalueren en bij goede evaluatie uit te breiden,
hopen we deze voorbeelden en leiders voor de gemeente te kunnen opbouwen. Op
deze manier hopen we bediening in de gemeente natuurlijk onderdeel te laten zijn
van persoonlijke geestelijke groei van gelovigen.
De communicatie en onderlinge samenwerking tussen gelovigen is op dit moment
niet perse doelgericht: begrip voor orde, eenheid en eensgezindheid ontbreekt
weleens. De komende jaren willen we graag gelovigen helpen orde, eenheid en
eensgezindheid te begrijpen om dit verder in de gemeente te ontwikkelen.
Ad 3. Als kleine gemeente zijn we flexibel om mensen individueel te benaderen. Dit
geldt ook voor niet-gelovigen. Graag willen we christenen bewust maken dat ze op
de plekken waar zij geroepen zijn getuigen van God kunnen zijn. Als gemeente
ondersteunen we graag persoonlijke evangelisatie trajecten en willen we graag hierin
initiatieven tonen.
2

