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Doelstelling
Een vindplaats en vraagbaak zijn voor iedereen (persoon of instelling) die iets wil
weten over de Amsterdamse kerken en hun activiteiten.
Kerken en christenen in Amsterdam assisteren en stimuleren om hun roeping in de
stad (individueel en gezamenlijk) gestalte te geven.
Activiteiten
Aanbieden van informatie en voorzieningen voor (online) contact en samenwerking.

Voorbeelden: site www.destadslamp.nl, e-brieven, social media
Initiëren van en meewerken aan gezamenlijke projecten van de Amsterdamse
kerken met een missionaire of diaconale focus.

Voorbeelden: Kerst- en PasenAmsterdam.nl, Week van gebed, Kerkennacht
"Netwerken" en verbinden. Een schakelbord tussen vraag en aanbod.

Voorbeelden: "Onze kerk staat over een maand op straat. Weet u een plek voor
ons?" (Soms wel...) "Ik zoek een gratis dokter voor iemand zonder papieren. Daar
was toch iets voor in Amsterdam, iets van de kerk?" (Dat klopt!)
Uitgangspunten en waarden
Wij zijn niet verbonden aan één kerk of denominatie, maar van en voor alle kerken
en christenen. Ons fundament is de apostolische geloofsbelijdenis, het eeuwenoude
'Credo' dat alle christenen verbindt.
Verscheidenheid in beleving, inzicht en werkwijze is verrijkend en noodzakelijk.
Wij zoeken de samenwerking, zowel met kerkelijke organisaties als met anderen.
Motto: Het hele evangelie door de hele kerk voor heel Amsterdam.
Meehelpen? Dank u wel!
De Stadslamp is, inherent aan het werk, niet een project van één kerkgemeenschap. Wij
zijn juist een uiting van de gezamenlijke bediening van de hele Kerk van de stad.
De stichting is volledig afhankelijk van vrijwillige donaties van kerken, instellingen en
personen die onze visie delen. Uw bijdrage is zeer welkom op
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