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1. Inleiding
Als christelijke kerkgemeenschap in Almere weten we ons afhankelijk van God en willen we
stappen zetten in geloof zoals Jezus ons dat heeft geleerd in de Bijbel. Vanuit het
vertrouwen dat God Zijn kerk leidt heeft de Levend Water Kerk (LWK) Almere in december
2020 een Beroepingscommissie ingesteld om het proces te begeleiden om te komen tot het
aanstellen van een predikant die bij onze gemeente past. Om kandidaten in staat te stellen
zich een beeld van onze gemeente te vormen is een ‘gemeenteprofiel’ opgesteld. Daarin
staan een aantal zaken die onze gemeente en haar omgeving kenmerken.
2. Almere, ja Almere.
Veel mensen die Almere niet kennen hebben
niet gelijk een beeld van: Ja, in die stad zou
ik wel willen wonen. Ben je éénmaal in
Almere, heb je de kerkdiensten een aantal
keren bezocht, ben je door de stad gelopen
en heb je het groen opgezocht, dan ontstaat
er een ander beeld.

Gasten die onze gemeente bezoeken ervaren bijna altijd
gastvrijheid. Loop je in het groen of langs het Weerwater,
dan zie je de schoonheid van de natuur. Een verlichte
skyline tegen de schemer, herten die je tegen het lijf kan
lopen tijdens een wandeling. Inderdaad, ook Almere.
Maar ook een stad met haar eigen problematiek. Sociaal mindere wijken, daklozen, en zo is
er nog wel meer te benoemen.
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3. Wie zijn de leden van Levend Water en wat doen zij?
Een diverse groep van mensen, die
ondersteuning in hun geloofsleven zoeken,
door naar de kerk te gaan. Daar begint de
ontmoeting met andere gemeenteleden en
ontstaan verbindingen.
Dit jaar is de Amaryllisbol uitgedeeld in de
gemeente. Het gemeentelid ( de bol) heeft
talent. Door andere gemeenteleden
( voeding) gaat het groeien en komt er een
mooie bloem.
De totale grootte van de gemeente is op dit moment ca 420 leden. Hiervan is ca 25% jonge
kinderen, 25% jeugdigen tot ca 25 jaar. We zijn gezegend met een asielzoekerscentrum in
Almere. Gemiddeld 25 asielzoekers vinden hun weg naar onze gemeente en hebben ons
meegenomen in hun bijzondere bekeringsverhalen en sommigen zijn gedoopt.
In Almere proberen we het kerkelijk leven vorm te geven.
Op zondag hebben we twee kerkdiensten.
Van de morgendienst proberen we een echte gemeenteviering te maken. De voorganger
verzorgt de uitleg van Gods Woord. Overige gemeenteleden worden betrokken bij het
vormgeven van de kerkdienst. Presentatoren, muzikanten, lezers, bediening van beeld,
geluid, verzorgen en uitdelen van koffie en thee, kinderkerk ( bij ons schatgravers genoemd)
in diverse groepen.
De middagdienst wordt door sommigen nog als waardevol ervaren en om die reden is deze
dienst tot aan de Covid maatregelen altijd gehouden. Het karakter van de 2e dienst is een
leerdienst, in samenwerking met predikanten uit de classis.
Door de week vinden er diverse activiteiten plaats.
De jongeren krijgen geloofsonderwijs, gegeven door mentoren.
De kerkenraad met diakenen hebben hun vergaderingen
er zijn Bijbelstudiegroepen in diverse vormen, traditioneel, Beth Moore, Ratzinger.
De kerk is in wijken verdeeld. Elke wijk kent een ouderling en een diaken en soms nog een
apart contactpersoon. We proberen binnen deze wijken te stimuleren dat gemeenteleden
elkaar opzoeken en bv met elkaar bidden, wandelen, eten, af en toe een belletje.
We hebben ieder kerkelijk jaar een jaarthema. Aan de hand van dit thema wordt invulling
gegeven aan de kerkdienst, gemeenteavonden, wijkavonden etc.
Dit jaar is het thema: “Wat hou ik van uw huis”.
In de Coronatijd zijn we als gemeente gelijk digitaal gegaan. De
kerkwijken zijn nu ook “zoomwijken”.
Gemeenteleden kunnen elkaar elke zondag via zoom spreken.
De praktijk is dat een deel van de gemeente dit prettig vindt
maar ook een deel hier niet aan deel neemt.
De kerkdiensten worden online gehouden en zijn via Youtube
ook te bekijken.
https://www.youtube.com/user/LevendWaterAlmere
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eloofsonderwijs

ijbelstudiegroepen
dagen project
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4. Waar worden we blij van?
Ieder mens is anders en dus wordt ook iedereen van iets anders blij. We zijn veelkleurig en willen
aan deze veelkleurigheid vormgeven.

e hebben te wei ni g rea c es op de en u te geha d om betrouwba re
concl us i es te trekken v.w.b. de kwa n ta eve vra gen. a a r a l s we na a r de
ges chreven rea c es ki jken da n va l l en een pa a r za ken op . i eronder een pa a r
tre ende ci ta ten di e i l l us tra ef zi jn voor de kern va n de en u te .
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e willen het werk van de eilige eest benadrukken. od gaat met iedereen z’n eigen weg.
Daarbij wordt de één ambtsdrager, de ander muzikant, weer een ander jeugdleider.
Zoek de waarheid niet in de vorm maar in Jezus.
Deze bovenstaande regel is makkelijker gezegd dan ervaren. We kennen relatief veel
gemeenteleden die nog hechten aan de traditionele vormen en we vinden het ook belangrijk
dat we elkaar vasthouden.
Verder zijn we gezegend met veel enthousiaste gemeenteleden die zich onvoorwaardelijk
inzetten voor het vormgeven van de kerkdiensten. Het bezoeken van gemeenteleden, het
organiseren en meedoen aan Bijbelstudies, contact met asielzoekers en het organiseren van
Bijbelstudies voor hen.
Verder het verzorgen van geloofsonderwijs, schatgravers.

5. De jongeren in Almere.
`

-

•
•
•

De vorming en toerusting binnen onze gemeente is als volgt opgezet;
-Ochtendcrèche, deze is er voor de kleine kinderen van 0 tot 4 jaar, tijdens de dienst. Er is
altijd minstens 1 volwassen oppas, met 2 jongeren als assistenten. Tijdens de créche kunnen
kinderen spelen, naar muziek luisteren maar ook wordt er een verhaal verteld of een
knutselopdracht gedaan.
Kinderkerk wordt gegeven aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Tijdens de kerkdienst is
er voor een groep kinderen de Schatgravers, op de beamer komt te staan wanneer de
kinderen hiernaartoe kunnen gaan. Tijdens de schatgravers gaan we samen met de kinderen
praten over God, bidden, zingen, knutselen en nog veel meer. We willen samen steeds iets
van Gods mooie schat ontdekken.
De groepen zijn ingedeeld naar school groep:
Kinderen van groep 1 ,2 en 3
Kinderen van groep 4, 5 en 6
Kinderen van groep 7 en 8
Tijdens de kerkdienst vindt regelmatig een
terugkoppeling plaats van de Schatgravers.
Geloofsonderwijs (GO) wordt gegeven aan jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar. De ene
week vindt dit plaats op zondagavond. Dit is in de vorm van catechese met de methode
Follow Me. De andere week vindt dit plaats op vrijdagavond met de methode Rock Solid.
Hierbij wordt ingestoken op verbinding tussen jongeren onderling en met de leiding, dit is
ook i.c.m. soos.
De leeftijd van 16 jaar en ouder werkt met de methode Follow Me Next en komt op
zondagavond om de week bij elkaar.
God wil een relatie met mensen/jongeren. Er is gekozen voor relatie gericht onderwijs.
Gekend en gezien worden, ertoe doen. Een plek hebben in het midden van de gemeente. De
mentor heeft hierin een belangrijke taak voor de jongeren in zijn/haar groep.
Om het geloofsonderwijs te faciliteren heeft de kerkenraad een GO-team aangesteld. Het
GO-team stelt de jeugdgroepen samen, zoekt geschikte mentoren, coacht de mentoren, stelt
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roosters of agenda’s op zoekt geschikte onderwijsmethoden verzorgt trainingen voor de
mentoren en regelt beschikbare vergaderruimten.
Als gemeente kennen we in verhouding veel jongeren vanaf de leeftijd van 16 jaar. Vanuit
het bestuur van de kerk is er de afgelopen jaren veel ruimte gegeven aan jongeren om zelf
invulling te geven aan bv ontmoetingen of invullingen binnen de kerkdienst. We hebben een
aantal jaren een zgn “afterparty” gehad. Op zondag bij elkaar komen een thema bespreken
maar ook gewoon bij elkaar zijn. Na een paar jaar verdwijnt echter ook hiervoor de interesse.
We vinden het belangrijk dat jongeren betrokken zijn bij het gemeenteleven. Om die reden
stimuleren we jongeren om deel te nemen aan activiteiten die hun geloofsleven versterken
en die hen motiveren om betrokken te zijn op het kerkelijk leven.
Dit betreft lokale activiteiten maar het kunnen ook activiteiten in het buitenland zijn.
Een voorganger met oog voor de jongeren wordt door hen gewaardeerd.
We hebben een speciale jongerenwerker die is ingezegend. Zij wordt vanuit de kerkenraad
ondersteund door een ouderling en een diaken.
Er wordt veel energie gestopt in het contact krijgen met jongeren. In de praktijk is het lastig
om een groot deel van de jongeren geactiveerd te krijgen. We blijven zoeken en bidden naar
vormen.

Doel is dat ze zich
gehoord en gezien
voelen
ethode staat op nr.
of .
erbinding verbinding
verbinding. Daar gaat
het om

een kind mag
buiten de boot
vallen. aarom doet
hij zij niet mee

on nu teit is van
belang. elk
leertraject mag je
lopen als jongere

oe vrij is
geloofsonderwijs
oe spreken we
elkaar daar op aan

et moet gaan over
vragen van
jongeren

e moeten ook het
gesprek thuis
helpen

en enta l i ntervi ews i s gehouden
met gemeentel eden di e nu of kort
gel eden i ntens i ef bi j het jeugdwerk
betrokken zi jn wa ren.

iernaas t een aantal tre ende
ci ta ten ui t di e ges prekken.

amenva ng interviews jeugd
eel verhuizingen kleine groepen. tudenten trekken weg weinig organiserend vermogen.
ijken weten zich geen raad met jongeren ..wat kunnen we doen om jongeren te betrekken
ol ouders gezin is zorgpunt. eloofsopvoeding betrokkenheid bij geloofsonderwijs.
eem jongeren mee in leven als hristen. eef het voor. een systeem overdragen.
et gaat om verwondering verbinding en verdieping

6. Missie en visie
Als Levend Water Kerk willen we als gelovigen samen groeien in verbinding met God, met
elkaar als gemeenteleden en de samenleving met als doel Jezus Christus leren kennen en zijn
liefde voor te leven en uit te delen.(Joh. 17:3).
De focus zal vooral komen te liggen op groeien in verbinding en groeien in geloof met als
doel om Jezus steeds meer te herkennen in je leven.
We willen groeien in onze liefde voor de Almeerder! Dit is geen vanzelfsprekendheid. Dit
vraagt gebed.
Wat zou het toch mooi zijn als elke Almeerder zijn of haar hart open zou zetten en Jezus
Christus als Verlosser zou erkennen. Leven vanuit de genade van God. Dit vind je terug in
onze kerkdiensten en andere bijeenkomsten. We zingen erover en in de preken vind je het
bijna altijd terug.
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7. Recente kerkgeschiedenis van de GKv Almere
De GKv Almere is in 1988 geïnstitueerd. In november 1995 vond de ingebruikname van het
eigen kerkgebouw plaats. Het kerkgebouw staat in het stadsdeel Almere Stad (Oost), in de
Parkwijk aan de Parkwijklaan
naast de christelijke basisschool ‘De erbinding’ een school
op evangelische en gereformeerde grondslag.
De laatste predikant heeft onze gemeente gediend van 2015 – 2020.
In december 2020 nam hij afscheid van onze gemeente.
In die vijf jaar nam het aantal bezoekers van het Asielzoekerscentrum (AZC) sterk toe. Een
aantal van hen getuigde indrukwekkend van hun geloof en liet zich dopen. Daarmee nam
letterlijk en figuurlijk de veelkleurigheid van onze gemeente toe. en vaste kern van AZ ’ers
neemt deel aan de wekelijkse bijbelstudie.
8. Gereformeerd onderwijs en Almere.
Sinds het bestaan van Almere is er gereisd naar geformeerd onderwijs. Eerst naar
Bloemendaal en Amersfoort, later alleen Amersfoort en nu is Zwolle erbij gekomen.
Het gereformeerd onderwijs trekt een zware wissel of het kerkzijn in Almere. Veel
gemeenteleden maken uiteindelijk de keus om te verhuizen richting Amersfoort of Zwolle.
De afgelopen jaren zijn we hierdoor veel gezinnen kwijtgeraakt, die ook een leeftijdsgroep
vertegenwoordigen die belangrijk is voor het gemeenteleven, zeg maar even de groep 35 tot
45 jaar.
9. Kerkelijke organisatie en lokale samenwerking
Almere kent ruim 20 verschillende kerkgemeenschappen. Deze kerken hebben zich verenigd
in het Evangelisch Contact Almere. 5 keer per jaar komt het ECA bij elkaar.
én keer per jaar is er een “dag van de eenheid”. Op deze dag staan de kerken met
marktkramen in de stad. Er wordt muziek gemaakt, maar veel kerken verzorgen ook eten wat
aansluit bij hun cultuur.
De gemeente Almere staat positief tegenover dit evenement.
Penitentiaire inrichting
Tot twee jaar geleden kende Almere een eigen PI. We hebben een justitie predikant in onze
gemeente.
Interkerkelijke diaconie:
Almere kent een diaconaal platform welke een ontmoetingsplaats is van 10
kerkgenootschappen op het gebied van welzijn en zorg. Zij is vooral gezamenlijk actief voor
het Noodfonds gezamenlijke kerken Almere welke gedragen wordt door de Protestantse
Gemeente, de Parochiële Charitas Instelling van de Bonifatiusparochie, het Zuster
Corliesfonds en de diaconie van de Nederlands Gereformeerde/ Christelijk Gereformeerde en
Gereformeerd Vrijgemaakte kerken. Het Noodfonds beheert en beoordeelt aanvragen voor:

✓ Giften aan inwoners van Almere vanuit het gezamenlijk noodfonds;
✓ Leningen aan inwoners van Almere vanuit het gezamenlijk noodfonds;
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✓ Giften aan gezinnen met kinderen in Almere vanuit het kinderfonds;
✓ Giften voor vervoer per fiets vanuit het fietsfonds.
Leger des Heils:
Als kerkgemeenschap koken we regelmatig voor de daklozen. Er is een rooster en per keer
wordt er voor ca 25 daklozen gekookt. De daklozen vinden het prima als er wordt gebeden
en gelezen en zijn dankbaar voor het eten wat er voor hen wordt klaargemaakt.
Wijkcentrum:
Onze kerk is verbonden met het wijkcentrum wat in de Parkwijk staat. Eén van de activiteiten
is het organiseren van een maaltijd voor de buurt.
Hart voor Almere
Almere kent het “hart voor Almere”. Deze organisatie is vanuit de christelijke gemeente “de
egwijzer” opgezet. In deze organisatie nemen christelijke hulpverleningsorganisaties deel
zoals het Scharlaken Koord, Eligagg, Eleos, In de Bres, Ter Wille, Siriz, Timon, Stichting Jozef.
In ons kerkgebouw is een kantoor van het Scharlaken Koord. Het is mooi dat we onderdak
kunnen bieden aan deze organisatie. Almere kent geen “wallen” maar prostitutie via
internet vindt op grote schaal plaats.
Christen Unie
De ChristenUnie heeft een zetel in de gemeenteraad. Het is mooi dat we met weinig
stemmen toch relevant christelijk mogen zijn in woorden en daden.
10. Algemene informatie.
Over de stad Almere is een link te vinden op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Almere
Deze stad herbergt op 1 januari 2021 ruim 214.000 inwoners. En dan te weten dat in
november 1976 de eerste inwoners zich in deze stad vestigden! De ambitie is om te groeien
naar > 300.000 inwoners.
ij het lemma ‘religie’ staat: “ olgens het
rekende
% van de bevolking van de
gemeente Almere zich tot een kerkelijke gezindte of een levensbeschouwelijke groepering.
De grootste religieuze groeperingen zijn de katholieken (14,5%), de moslims (7,1%), de
protestantse kerken (4,2%), de hervormden (3,2%), de hindoes (2,1%), de gereformeerden
(1,4%), de boeddhisten (0,5%) en de joden (0,3%). Ruim 59,7% van de bevolking is niet
religieus.”
Op de website van de Gemeente Almere zelf zijn allerlei feiten en cijfers te vinden. Zie:
https://almere.incijfers.nl/dashboard/
an een aantal stadsdelen is er aanvullende informatie te vinden over wat zo’n stadsdeel
kenmerkt en wat de trends zijn: https://centrum.almere.nl/almere-centrum-kenmerken-entrends/ https://buiten.almere.nl/stadsdeel-almere-buiten-kenmerken-en-trends/
https://haven.almere.nl/stadsdeel-almere-haven-kenmerken-en-trends/
https://poort.almere.nl/ https://hout.almere.nl/
Provincie Flevoland Via deze link valt enige algemene informatie over de jongste provincie
van ons land te vinden: https://nl.wikipedia.org/wiki/Flevoland
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