Voorstel charterkerk worden / aansluiten bij INLIA
1. Wat is INLIA?
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Zij
zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en
vluchtelingen in nood helpen.
2. Kort overzicht over discussie en informatiemomenten
12-02-2017
Gemeenteberaad over voorstel om charterkerk te worden.
Inventarisatie van vragen die bij de gemeente leven.
01-06-2017
Gemeenteberaad waarin antwoorden zijn gegeven op de vragen uit het
gemeenteberaad van 12/1/2017 over INLIA. Een aantal vragen konden nog
niet beantwoord worden en zijn doorgestuurd naar INLIA.
07-2017
Artikel over de voortgang met terugblik op gemeenteberaad van februari en
juni en het beantwoorden van (een deel van de) gestelde vragen
01-2018
Artikel in het kerkblad waarin vragen uit het gemeenteberaad nogmaals worden beantwoord.
09-2018
Artikel in kerkblad waarin de voortgang wordt gemeld en verteld wordt welke vragen aan INLIA worden doorgestuurd en een oproep om contact op te
nemen als er iets in de vragen gemist wordt.
11-2018
Kort stukje in het kerkblad met verwijzing naar de site van INLIA en het boekje
“INLIA werkt” en de mogelijkheid om een papieren exemplaar op te vragen.
12-2018
Een artikel in kerkblad met de antwoorden van de vragen die aan INLIA
gesteld zijn.
3. Belangrijke vragen / zorgpunten
De meeste vragen waren puur informatief. In een paar vragen klonk ook bezorgdheid door.
Deze vragen willen graag nogmaals beantwoorden.
a. Wat kost het?
Niets. Door onze inzet en bijdrage aan Stap Verder is geen contributie nodig.
De diaconie zou wel een keer per jaar kunnen collecteren voor INLIA.
b. Blijven we zelfstandig?
Ja, we houden als gemeente zelf de regie over wat wij willen en kunnen doen. INLIA
schrijft ons niets voor, de kerkenraad beslist.
c. Zijn wij de enige en hoe staat de Protestantse Kerk van Amsterdam hierover?
 600 lokale geloofsgemeenschappen behoren tot de achterban van INLIA, waarvan
175 PKN-gemeenten.
 De Protestantse Kerk Amsterdam en andere kerken waar we mee samen werken
staan positief tegenover INLIA. Het aansluiten bij INLIA staat deze samenwerking op
geen enkele manier in de weg.
4. Wat is het voordeel om ons aan te sluiten bij INLA?
Door ons aan te sluiten bij INLIA kunnen we gebruik maken van de deskundigheid op het
gebied van de vluchtelingenproblematiek waar we als gemeente ook in Amsterdam Zuidoost
mee te maken hebben.
Voorstel
De kerngroep Diaconaat & Pastoraat stelt voor om in het gemeenteberaad van 23 mei 2019 te peilen
hoe de gemeente denkt om een charterkerk te worden, waarna de kerkenraad een besluit kan nemen.

