De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam:
De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is, als gemeente van Jezus Christus, een initiatief, een beweging
en onderneming van Godswege.
Deel uitmakend van de Amsterdamse samenleving wil zij het evangelie in al zijn eigenzinnigheid laten oplichten te
midden van onze samenleving en cultuur waarbij zij de blijde boodschap verbindt met de mensen en hun
levensverhaal: hun vragen, problemen, belevenissen, ervaringen en verlangens.
De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam wil een plaats zijn waar mensen op verhaal komen, zich bezinnen
en tot inkeer komen, inspiratie en kracht opdoen, moed verzamelen, hun hart ophalen, dromen en fantaseren over
een ander leven, en ander levensontwerp of een andere levensbestemming en tegelijkertijd oog krijgen of houden
voor wat in onze stad gebeurt.
De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam wil open en communicatief zijn, verrassend in kwaliteit, een
partner voor het leven, waar fantasievol geloven en vindingrijke levenskunst hand in hand gaan.
Het motto voor de komende tijd is: Ontdek alles en bewaar het goede (1 Tessalonicenzen 5,19-21)

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Het KvKnummer Protestantse Kerk in Nederland: 30258482.
Adres Kerkelijk Service Bureau:
Handboogstraat 74-6, 1012 XM Amsterdam
algemenezaken@luthersamsterdam.nl; 020-6231572
Beleidskader Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam (ELGA) 2014 - 2017
Inleiding
Na drie jaar bezinning over hoe de ELGA met aanzienlijk minder menskracht en financiële middelen luthers
gemeente-zijn vorm geeft en opbouwt in Amsterdam staat de kerkenraad op het punt richting wijzende
besluiten te nemen. In deze bezinningsperiode werden alle beleidsdocumenten van jaren 2004-2008 van
de ELGA door de twee commissies toekomst gelezen en inhoudelijk opnieuw bevestigd als basis voor het
vernieuwingsproces. De kerkenraad vroeg in april om een verkorte en aan de huidige situatie aangepaste
versie. Het Dagelijks Bestuur biedt hierbij de verkorte versie als beleidskader aan die de hoofdlijnen van
het beleidsdocument: Maak van je belijdenis en belevenis samenvat.
Kernwaarden
De E.L.G.A. is, als gemeente van Jezus Christus, een initiatief, een beweging en onderneming van
Godswege. De Heilige Schrift is de blijvende bron en norm voor haar verkondiging en handelen in de stad
en wereld. Zij is gericht op het bestaan en de levenskwaliteit van mensen in al hun verbanden en relaties,
met het oog op hun heil, in het perspectief van het Koninkrijk van God. De ELGA weet zich in het bijzonder
verbonden met de lutherse traditie die ze levendig vorm en inhoud wil geven.
Uit de Bijbelse verhalen kiest de gemeente zeven kernwaarden., waaraan onze gemeente herkenbaar en
ervaarbaar wil zijn. Deze kernwaarden vinden hun grond in de zeven gaven van Gods Heilige Geest. In hun
samenhang en samenspel raken zij ‘hart’ (het gevoel), ‘hoofd’ (het verstand) en ‘hand’ (het handelen). De
kernwaarden zijn:
• Liefde
• Geloof
• Hoop
• Eerbied
• Genade
• Vrede (en gerechtigheid)
• Toewijding.

Context (in de samenleving)
De ELGA is, deel uitmakend van de samenleving, tegelijkertijd een maatschappelijke onderneming,
beweging én speler op de markt van ‘zingeving en geloven’. Zij kiest bewust voor de ‘dialogische’ weg in
het laten oplichten van het evangelie in al zijn eigenzinnigheid te midden van de mensen in onze
samenleving en cultuur op een wijze die de bevrijdende Bijbelse boodschap verbindt met hun
levensverhaal: hun vragen, problemen, belevenissen, ervaringen en verlangen.
De ELGA wil een open, communicatieve, lerende en gastvrije gemeenschap zijn die mede Gods spoor trekt
voor vrede en gerechtigheid en heelheid van de eigen omgeving en de wereld. Het diaconale handelen
hoort onlosmakelijk bij het handelen van de gemeente.
Doelen
De ELGA benoemt voor de komende beleidsperiode de volgende doelen:
1 Door samenvoeging van brandpunten en herbestemming van kerkgebouwen ruimte te scheppen voor
vernieuwing en opbouw van de gemeente.
2 De onderlinge verbanden binnen de gemeente versterken en elkaars mogelijkheden vergroten door het
stimuleren van (jeugd) activiteiten (projecten), het uitwisselen van ervaring en kennis en het gebruik
maken van elkaars gaven en talenten.
3 Het bestaande verbeteren én vernieuwde vormen van gemeentezijn ontwikkelen
die inspirerend, aantrekkelijk en wervend zijn.
4. Een integrale, planmatige en kwaliteitsgerichte aanpak van werken versterken.
5. De gemeente sluit (strategische) allianties die de groei en bloei van de gemeente versterken zowel met
betrekking tot gebruik van gebouwen als ook organisatie van activiteiten.
Concrete uitwerking
1 Vorming van nieuwe brandpunten
2 Pastoraat aan huis eigen leden verhogen
2 Regelmatig overleg (4 keer per jaar) predikanten met DB
3 Regelmatig overleg DB kerkenraad en DB diaconie

beloningsbeleid:
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun (vrijwilligers) werk.
De medewerkers en predikanten worden beloond volgens de arbeidsvoorwaarden van de PKN.

Verslag activiteiten:
De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam bestaat medio 2013 uit 6 brandpunten waarvan 4 in Amsterdam,
1 in Amstelveen en 1 in Haarlem.
Vanuit deze brandpunten wordt op verschillende wijze door middel van kerkdiensten en allerlei activiteiten vorm
gegeven aan kerk en eredienst.

Onder deze activiteiten vallen naast kerkdiensten ook diverse culturele uitingen en themabijeenkomsten op
gebeid van geloof en zingeving.
Via de websites www.luthersekerkhaarlem.nl en www. Luthersamsterdam.nl worden deze activiteiten onder de
aandacht gebracht, alsmede door het 7 x per jaar verschijnend gemeenteblad.

Verkorte balans en Winst en verliesrekening 2012.

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming, inclusief Haarlem)
ACTIVA
31 december 2012
1.
Materiële vaste activa
3.417.744
2.

Effecten

3.

Vorderingen op korte termijn

4.

Liquide middelen

31 december 2011
3.398.587

13.180.711

11.411.765

1.864.866

1.848.339

1.780.638

2.397.692

20.243.960

19.056.384

PASSIVA
Eigen vermogen
Instandhoudingsvermogen
3.647.843
Reserve herwaardering onroerende goederen3.165.623
6.813.466

3.429.648
3.131.253
6.560.901

6.

Bestemmingsreserves

2.411.103

2.564.051

7.

Bestemmingsfondsen

10.268.542

5.

8.

9.167.454
19.493.111

18.292.406

750.849

763.978

20.243.960

19.056.384

Schulden op korte termijn

De balans geeft een overzicht van de bezittingen en schulden van de ELGA per 31 december 2012. De cijfers zijn
opgenomen in de door de accountant goedgekeurde jaarrekening en geven een getrouw beeld.

Staat van baten en lasten 2012
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2.012
BATEN:

2.012

2.011

excl. H'lem

Baten onroerende zaken

571.564

500.740

528.655

Rentebaten en dividenden

301.355

426.160

391.492

Exploitatieresultaat Huizen Kemper

103.392

69.997

56.561

Bijdragen levend geld

103.669

48.434

127.492

4.814
1.084.793

1.349
1.046.680

6.837
1.111.036

141.117

150.650

180.674

Afschrijvingskosten

16.287

16.549

14.290

Lasten overige gebouwen en inventaris

25.294

26.453

52.241

420.545

432.118

481.346

60.046

58.094

63.420

Bijdrage andere organen

126.489

85.567

83.489

Salarissen en vergoedingen

511.995

440.208

462.692

Kosten beheer en administratie

92.419

58.171

125.164

Rentelasten

48.479

42.658

45.037

27.219
1.469.890

15.247
1.325.715

28.116
1.536.469

-385.097

-279.035

-425.434

Overige baten
LASTEN:
Lasten kerkgebouwen

Pastoraatslasten
Kosten kerkdiensten

Overige lasten

Exploitatieresultaat kerk

In de begroting zijn de cijfers van Haarlem niet meegenomen vanwege verschillende boekingssystemen.

De resultaten rekening geeft een overzicht van de opbrengsten en uitgaven van de ELGA in 2012. Hieruit blijft dat er
een exploitatietekort is van bijna 400.000 euro. Dit tekort wordt gedekt vanuit het Eigen Vermogen van de ELGA.
De KR zal medio 2013 besluiten nemen over mogelijke oplossingen die ervoor zorgen dat de verliezen in de komende
jaren zodanig worden omgebogen naar een sluitende begroting zodat de ELGA ook in de toekomst levensvatbaar is.

