JAARVERSLAG 2014

1. Aantal maandelijks plaatsgevonden algemene ledenvergaderingen is 9. Gemiddelde presentie
is lager dan in 2013. Met uitzondering van 10 november. Op deze avond heeft de verkiezing van
een 3 tal dagelijks bestuurleden plaatsgevonden, op basis van een voordracht van het dagelijks
bestuur. De nieuwe voorzitter, pastor Alagbe heeft het mandaat gekregen 4 andere bestuursleden te benoemen. Het algemene bestuur treedt dan ook af na 2 zittingstermijnen, namelijk
pastor Baidoo, pastor Koney, pastor Dorleagbenu, oudste van Deuren, pastor Nyarko. Met
uitzondering van pastor Anaba, die aanblijft voor een periode van 4 jaar. Afgelopen jaar heeft is
het dagelijks bestuur verzwakt geweest om uiteenlopende persoonlijke redenen, wat enerzijds
pijnlijk is. Anderzijds heeft dit haar weerslag heeft gehad op de activiteiten van de vereniging.
Haar effectiviteit.
2. Op 26 mei 2014 zijn in de algemene vergadering de statuten aangepast, geactualiseerd.
De notariële actie van de PCC dateert van 14 december 1999. De gewijzigde statuten
dienen nog wel bij notariële acte gepasseerd te worden.
Gekoppeld aan het lidmaatschap is een aanvraagformulier voor de registratie
en een ledenpas besproken en aanvaard in de algemene vergadering.
3. In vergelijking met 2013 is het aantal onderwerpen minder groot geweest. In het agendapunt,
wat verder ter tafel komt, krijgt iedereen de gelegenheid om punten onder de aandacht te
brengen, welke kort behandeld worden. Vooral kerk –en gemeenschapsactiviteiten worden
gedeeld, PR folders uitgedeeld, bijv. over het 20 jaar jubileumfeest van de Jesus Christ
Foundation kerk, de lancering van het boek van apostel S. Brown met als titel: ‘The Pillars of
Christianity”, enz.
Ook persoonlijk worden er mededelingen gedaan, bijv. het overlijden van dierbaren, naaste
familieleden, wat dit jaar meer het geval is geweest dan vorig jaar. Enkele voorgangers zijn
hierbij direct in hun eigen leven geraakt, door een moeilijke periode heen gegaan.
4. Genodigden hebben een aandeel geleverd in de uitwisseling van informatie, met expertise,
zoals een delegatie van de Christen Unie, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 13
maart. Hiervoor is een digitaal gebed opgesteld, over de verbinding tussen geloof en politiek,
als volgt: “Here God, hemelse Vader, leg uw Hand op Zuidoost, deze stad. Zegen uw kerk, in deze
plaats, binnen en buiten. Zegen mens en natuur. Zegen de overheid in Jezus Naam.” Het is er niet
meer van gekomen deze als flyer huis aan huis te verspreiden.
5. Aangaande negatieve berichtgeving in AT5 over de opstelling van de kerken van Zuidoost ten
aanzien van homo’s is een persbericht, verklaring van de vereniging verzonden naar de leden van
B&W Amsterdam, het dagelijks bestuur van Zuidoost, leden van de gemeenteraad en van het
stadsdeel verzonden op 8 februari. Er is bezwaar gemaakt tegen het nieuws, dat genezing onder
handoplegging ten aanzien van homo’s plaatsvindt. Van het dagelijks bestuur van Zuidoost heeft
de vereniging een reactie ontvangen op 18 maart 2014 waarin voorgesteld wordt de dialoog aan
te gaan.
6. Op initiatief van pastor Koney is sinds 2008 en tot nu toe de vereniging betrokken als partner
bij de organisatie van jaarlijks nu vier dialoogavonden Afrikaanse Gemeenschap – Politie
betrokken. Veel persoonlijke verhalen worden in de zaal gecommuniceerd. Belangrijke
kennisoverdracht vindt plaats zoals van de IND. De lokale overheid krijgt meer oog voor
de rol van de kerkgemeenschappen. De (landelijke) politiek komt aan de orde, zoals
aangaande ongedocumenteerden en veiligheid.

7. In vergelijking met 2014, het contact met de Amsterdam City Pastors, een – informele - groep
van voorgangers heeft zich niet voortgezet. Is voorlopig stil komen te leggen. Enkele pastors
onder komen wel regelmatig naar de algemene vergadering van de vereniging.
8. De voorgangers conferentie gepland in maart heeft geen doorgang gevonden.
Mede door onvoldoende aanmeldingen, wat zowel komt door te weinig vroegtijdige
voorbereiding als door een kleine verschuiving in de datum vanwege de beschikbare
accommodatie (de WILG, van conferentie-centum de Kroeze Danne).
9. De organisatie van de Conferentie voor de leden van de kerken, in september heeft
niet plaatsgevonden. Organisatorisch is het niet meer gelukt tijdig een programma
samen te stellen en deze te promoten onder de participerende kerken en hun leden.
10. De aansluiting met de jongeren. De PCC heeft geïnvesteerd in de jeugd.
Enkele jongeren leiders zijn met een kleine werkgroep aan de slag gegaan
om de verbinding uit te werken. Deze ontwikkeling is nog steeds gaande.

