Actueel beleidsplan . Christ Spirit and Voice Ministry( LCSVM)

datum:1- 06-2017

Hoofdstuk 1 Visie en missie
Visie:
Iedereen heeft recht op onderwijs, genezen en bevrijding op basis van de Bijbel. De living Christ Spirit
and Voice Ministry( LCSVM) bouwt mee aan uitbreiden van Gods koninkrijk.
Missie
Het in praktijk brengen van het plan van god, zijnde iedere die in Hem gelooft een hoopvolle
toekomst te geven. LCSVM ondersteund een iedereen met onderwijs, genezen en bevrijding op basis
van het woord van God. Ook met evangelisatie willen wij zielen winnen voor Gods koninkrijk.
In 2 jaren vanaf 25-05-2017 toto 25-04-2019 trachten wij met onze activiteiten een groei te zien in
onze gemeente van minimaal 50 mensen. Een plek waar mensen komen om samen God te
aanbidden en elkaar op te bouwen in het christelijk geloof.
Hoofdstuk 2 Ambities
Resultaten
Aan de hand van de groei in de gemeente zullen wij meten of wij onze doel bereiken. Namelijk het
koninkrijk van God uitbreiden.
Tussen vanaf 25-05-2017 tot 25-02-20019.2019 moet het aantal leden van de gemeente tenminste
meer dan 50 leden zijn. De aanmelding van onze leden wordt schriftelijk vastgelegd voor onze
administratie.
Via bloggen op onze website zullen getuigenissen van bezoekers in de gemeente gedeeld worden,
zodat anderen ook bemoedigd worden om ook naar de gemeente te komen. (evangeliseren).
De bestuursleden hebben om de 3 maanden vergadering over de voortgang van de kerkelijke
instelling. De afspraken worden genotuleerd en vastgelegd.
De komende twee jaar (vanaf 25-05-2017 tot 25-02-20019.2019) wil LCSVM in Amsterdam Noord
activiteiten organiseren voor een ieder die meer wil weten over Jezus.
Activiteiten







Een Praise en worship team oprichten die gebruikt maakt van muzikale instrumenten,
waarmee alle bezoekers God kunnen aanbidden met zang dans en muziek.
Onderwijs geven uit Gods woord door 3 vaste Evangelisten die lid zijn van de gemeente. Gast
predikers zullen ook uitgenodigd worden.
Samen leren bidden met en voor elkaar.
Ook zullen wij de komende twee jaren tenminste 2 gastpredikers uitnodigen die de
bezoekers komen ondersteunen met Gods woord.
In de zomervakantie tussen juli en augustus vanaf 2017 tot 2019 zullen wij een barbecue
zomerfeest organiseren voor alle bezoekers van de gemeente.
Vanaf 6 tot 13 augustus 2017 een weekse programma gegeven door gastsprekers.
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Onze Vaste Weekse programma voor komende 2 jaren vanaf 25-05-2017 tot
25-02-2019:





Dinsdag: onderwijsavond en gebedsavond: 18:00 tot 21:00
Donderdag: 6-20 uur evangelisatie op straat
Zaterdag: 19.00 tot 21:00 Gebedsavond voor de gemeente
Zondag: 16.30 tot 19:30 samenkomst

Hoofdstuk 3 Sterkten en zwakten
sterke punten van LCSVM
De Evangelisten hebben al twee jaar ervaring in het brengen van Gods woord voor een publiek.
De Voorzitter is tevens ook de Evangelist ( Eloks Okoh).
De bezoekers zijn van verschillende etniteiten.en komen naar de samenkomst die al 2 jaren bestaat
waarvan de gemeente per 25-05-2017 officieel erkend is.
De Praise en worship team heeft ervaring in het zingen en bespelen van de muziek instrumenten.
Het Gebouw waarin wij verkeren is in goede staat en is voor lange tijd te gebruiken. Dit wordt
gedeeld met baptisten gemeente.
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met baptisten gemeente over het gebruik, huur en schoonmaak
van het gebouw.
Daarnaast zijn er 3 Sponsor die ons financieel ondersteunen.

Eloks foundation
Helpin international
Global westinga audit

Zwakten:





Oorspronkelijke taal waarin onderwijs, aanbidding gegeven wordt is Engels.
Het zal moeite kosten voor nieuwe bezoekers die geen Engels verstaan om onderwijs te
ontvangen of meedoen met aanbidden.
Leden en bestuur vergaderingen moeten schriftelijk vastgelegd worden. Dit voorkomt
miscommunicatie en biedt duidelijkheid aan een ieder.
Er is nog geen jongeren, kinderen samenkomst die kinderen kan opvangen tijdens de dienst.
Ruimte is er wel maar nog niet een persoon die wil opvangen. Dit kan bezoekers weghouden
van de samenkomst vanwege geluidoverlast.
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Hoofdstuk 4 De strategische doelstelling of stappenplan
Zwakke punten
Oorspronkelijke taal waarin onderwijs, aanbidding gegeven wordt is Engels.
Het zal moeite kosten voor nieuwe bezoekers die geen Engels verstaan om onderwijs te ontvangen of
meedoen met aanbidden. Daarom willen wij tenminste 3 Nederlandse vertalers hebben voor de
bezoekers. Daarnaast zang aanbieden in verschillende talen. Doormiddel van tekst op een flipboard
gebruiken zodat iedereen kan lezen en meedoen.
Leden en bestuur vergaderingen moeten schriftelijk vastgelegd worden. Dit voorkomt
miscommunicatie en biedt duidelijkheid aan een ieder.
De secretaresse van de gemeente legt zoveel mogelijk vast, de afspraken tussen bestuurders
onderling of met leden. Als zij door omstandigheden niet kan notuleren moet de vergadering
opgenomen worden zodat zij dit schriftelijk kan vastleggen voor de administratie

Er is nog geen jongeren, kinderen samenkomst die kinderen kan opvangen tijdens de dienst. Ruimte
is er wel maar nog niet een persoon die wil opvangen. Dit kan bezoekers weghouden van de
samenkomst vanwege geluidoverlast.
Een vacature via de website en via mondreclame opzoek gaan naar opvangmedewerkers en
jongerenwerkers die lid zijn van de gemeente

Sterke punten
We hebben een vaste weekse programma voor komende 2 jaren vanaf 25-05-2017 tot
25-02-2019:
Dinsdag: onderwijsavond en gebedsavond: 18:00 tot 21:00
Donderdag: 18:00 tot 20:00 uur evangelisatie op straat
Zaterdag: 19.00 tot 21:00 Gebedsavond voor de gemeente
Zondag: 16.30 tot 19:30 samenkomst
De samenkomsten kunnen uitgebreid worden naarmate er meer bezoekers en werkers zijn. Het
training van leden is daarom noodzakelijk. Dit gebeurd door de voorzitter.
De Evangelisten hebben al twee jaar ervaring in het brengen van Gods woord voor een publiek.
De Voorzitter is tevens ook de Evangelist ( Eloks Okoh). Wij willen tenminste nog 2 vaste
evangelisten die onderwijzen. Onderwijs mag in een andere taal dan Engels aangezien onze
bezoekers bestaan uit verschillende etniciteiten.

De Praise en worship team heeft ervaring in het zingen en bespelen van de muziek instrumenten.
Het team laten oefenen verbeter de kwaliteit van worship en praise
Tenminste nog 2 muzikale leden die de muziekinstrumenten kunnen bespelen.
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( piano en drummer en gitaar). Verhoogd de continuiteit van de gemeente.

Bestuursleden
Eloks Okoh voorzitter en Evangelist, Tyshawn Okoh penningmeester en Claudia Conrad: Secretaresse.

Voor de staat van baten en lasten verwijs ik u naar onderstaande overzicht.
Verwachte kosten en uitgaven Jaar25-05- 2017 tot en met 25-05-2018.
Bestuursleden
Eloks Okoh voorzitter en Evangelist, Tyshawn Okoh penningmeester en Claudia Conrad: Secretaresse.

De besteding van het vermogen van de instelling
Voor de staat van baten en lasten verwijs ik u naar onderstaande overzicht.
Verwachte kosten en uitgaven Jaar25-05- 2017 tot en met 25-05-2018.
Verwacht baten en lasten per 25-05 tot
25-5-2018

ontvangsten uitgaven

HUURGEBOUW

6000
3000
50

UITN. PREDIKANTEN
OVERIGE KOSTEN
COLLECTEN

Eloks foundation
Helpin international
Global westinga audit
Special gift members
Jaarlijkse Barbecue
Vrouwen ontmoeting

2500
2500
2000
2500
500
500
100

Mannen ontmoeting

100

Onkosten vergoeding 3 bestuursleden

300

10000

12 maanden
Profeet uit nigeria
Onderhoud gebouw
Van leden
Stiching
stiching
bedrijf

Samenkomst voor
vrouwen
Samenkomst voor
vrouwen
Reiskosten en
declaratie voor
gemaakte kosten
gemeente

10050

Het beheer van het vermogen van de instelling.
Living Christ Spirit and Voice ministry ontvangt gelden van donatie en sponsors
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Stichting Eloks foundation, stichting Helpin international. Westinga Global audit
Het vermogen dat op bankrekening van de kerkelijke instelling komt wordt beheer door de voorzitter
en penning meester en secretaresse. Bank rekening is in behandeling bij de ing bank
De financiële kosten en baten worden schriftelijk vastgelegd en administratief bijgehouden door de
penningmeester om via de website gepubliceerd te worden aan alle leden.
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