PROFIELSCHETS
GKV AMERSFOORT-CENTRUM
AMERSFOORT-CENTRUM: DE KANDELAAR
De gemeente van Amersfoort-Centrum is één van de acht gemeenten van de Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt in Amersfoort. De gemeente komt samen in het gebouw ‘De Kandelaar’ aan de
Heiligenbergerweg 64 in Amersfoort. Het gebouw ligt in de wijk Randenbroek, dicht bij het
stadscentrum. De gemeenteleden wonen voornamelijk in het stadscentrum, de wijken Schuilenburg en
Randenbroek, maar ook elders in en buiten de stad.
We zijn trouw aan de Bijbel om daarin te ontdekken wat het volgen van Jezus betekent voor ons
dagelijks leven. Onze betrokkenheid op elkaar en de Amersfoortse omgeving is groot: wij zijn
uitnodigend en willen de liefde van Jezus door ons heen laten schijnen de wereld in. Iedereen is welkom.

KENMERKEN EN SAMENSTELLING VAN DE GEMEENTE
De gemeente de Kandelaar bestaat uit ongeveer 450 leden, met op 1 januari 2022 in totaal 329
belijdende leden en 121 doopleden. Deze leden zijn verdeeld over 202 adressen. Deze adressen zijn
verdeeld over vier verschillende secties, afhankelijk van de wijk waar je woont. De verdeling over de
verschillende leeftijdscategorieën en secties ziet er als volgt uit:
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Onze gemeente is een levendige
10
stadsgemeente met een diversiteit
0
aan leden: jongeren in opleiding,
gepensioneerde ouderen, starters en
vijftigers, gezinnen met jonge of
oudere kinderen. De veelkleurigheid
van onze gemeente laat zich niet simpelweg onderscheiden in ‘oud of jong’, ‘progressief of behoudend’,
‘klassiek of modern’. Juist die veelkleurigheid van onze gemeente maakt het tot wie we zijn: met
verschillende talenten, smaken en belevingen, maar met Gods Woord als onze gemeenschappelijke
basis.
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MISSIE EN VISIE VAN DE KANDELAAR
Missie: Samen groeien in geloof.
Op zondag komen we samen om het goede nieuws van Jezus Christus te horen. We vormen
doordeweeks kleine groepen, omdat wij willen dat niemand zonder Gods liefde leeft. We gaan naar de
mensen om ons heen, zodat iedereen Jezus leert kennen.
Visie: Jezus is het licht van de wereld en wij volgen zijn voorbeeld.
De Kandelaar is een kerkelijke gemeente met mensen die alles verwachten van Jezus Christus. Hij heeft
ons gered door zijn dood en opstanding. Dankzij hem zijn we verbonden met God, met elkaar en met
onze omgeving. In navolging van Jezus stralen we Gods genade en trouw uit om er voor elkaar te zijn,
naar binnen en naar buiten.
De diaconie stimuleert de gemeente om een diaconale gemeente te zijn.

GESCHIEDENIS EN ACTUALITEIT
De afgelopen jaren waren er twee predikanten werkzaam in de Kandelaar. Ds. J.B. Wilmink was onze
predikant van september 2006 tot en met februari 2022. Wegens vervroegd emeritaat was dit vanaf
augustus 2012 voor 60%. Van juni 2014 tot en met augustus 2021 werd ds. P.R. Barkema aangesteld
als tweede predikant (ook parttime) en werden de werkzaamheden verdeeld.
In de afgelopen jaren heeft de kerk verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. Naast mannen worden
nu ook vrouwen toegelaten tot het ambt van ouderling, diaken en predikant. Daarnaast zijn onze
traditionele middagdiensten afgeschaft en is er ruimte voor een andere invulling. In de gemeente is
behoefte om samen verdieping te zoeken in ons geloof. De gemeenteleden kunnen hiervoor ideeën
aandragen, organiseren en uitvoeren.
Actueel in onze gemeente is het gesprek over liefde, seks en relaties aan de hand van een notitie van
één van de predikanten. Een handreiking om elkaar met alle verschillen in het licht van Gods goede
nieuws in liefde te aanvaarden. Gemeenteleden worden geactiveerd om met elkaar in gesprek te gaan
en hun bevindingen over deze notitie te delen met de kerkenraad.
Omdat ons gebouw aan vernieuwing toe is, wordt er op dit moment nagedacht over een renovatie. We
denken als gemeente samen na over “Hoe zorgen we ervoor dat het kerkgebouw zo goed mogelijk
aansluit bij de wensen van haar gebruikers; nu en in de toekomst”.

ORGANISATIE VAN HET KERKELIJK WERK
Het kerkenraadswerk in De Kandelaar is sinds een aantal jaar verdeeld over een Bestuurlijke Raad en
een Pastorale Raad. Beide raden vergaderen een aantal keren per seizoen samen (Plenaire Kerkenraad),
een enkele keer ook samen met de diakenen. De gemeente is opgedeeld in een viertal secties, waarbij
aan iedere sectie een aantal pastorale ouderlingen en diakenen zijn toegewezen. In sectieverband wordt
een aantal keer per seizoen het pastorale en diaconale werk besproken. Aan deze overleggen neemt de
predikant deel. Veel van het werk binnen de gemeente wordt vanuit de gemeente georganiseerd in
commissieverband, op basis van een jaarplan dat jaarlijks wordt besproken en vastgesteld. Zo kennen
we de Commissies Gemeenteopbouw, Kerkdiensten, Jeugdwerk, Kandelaar Open Huis, Zending &
Hulpverlening, Communicatie en Financiën & Beheer. Binnen deze Commissies leveren veel
gemeenteleden hun bijdragen aan het gezamenlijk functioneren van onze gemeente.
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De pastorale zorg krijgt vorm via drie lijnen: via de lijn van de kleine groepen, via de lijn van het
pastoraat door ouderlingen en via de bijzondere pastorale aandacht door de predikant of pastoraal
werker in specifieke situaties (levensvragen, ziekte, sterven etc.). Binnen de kerkenraad is er aandacht
voor het groeien in het pastoraat en talentontwikkeling van ambtsdragers.

LEVEN ALS GEMEENTE
De kerkdiensten
Er zijn veel gemeenteleden actief en betrokken bij een kerkdienst: van voorbereiding naar uitvoering,
tot aan nazorg. Zo hebben we een heel aantal leden die de muziek verzorgen onder leiding van een
musicus en een gebedsgroep die het gebed tijdens de dienst van een predikant van buiten verzorgt.
Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar is er om de week een bijbelklas en regelmatig is er tijdens de dienst
een kindermoment. De afgelopen coronatijd is ons beeld- en geluidteam uitgebreid en worden onze
diensten technisch ondersteund en gestreamd, zodat we de diensten zowel fysiek als op afstand kunnen
meebeleven. Na afloop van de samenkomst staan er gemeenteleden uit het gebedsteam klaar om na
te praten en is er ruimte voor persoonlijk gebed.
Er wordt ieder jaar een nieuw jaarthema gekozen en voorbereid. Een aantal keer per jaar worden er
themadiensten gehouden.
Activiteiten doordeweeks
Naast onze ontmoetingen op zondag, vinden er gedurende de week diverse activiteiten plaats, zoals
catechisatie en vereniging voor jongeren, Bijbelstudie en kleine groepen.
Tweewekelijks wordt er door gemeenteleden gekookt in de kerk voor mensen uit de buurt en
(alleenstaande) ouderen. Daarnaast wordt het gebouw ook gebruikt voor huiswerkbegeleiding voor
jongeren uit de buurt. Dit is een initiatief van Kandelaar Open Huis.
Tijdens het Pinksterweekend gaat er traditiegetrouw een grote groep gemeenteleden naar een
nabijgelegen camping.
Door corona zijn een heel aantal activiteiten stil komen te liggen of hebben geen doorgang kunnen
vinden, maar we hopen dat we binnenkort weer meer mogen en kunnen oppakken. We vinden het
belangrijk om elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar.

UITDAGINGEN
De komende jaren willen we ons richten op de volgende punten:
•

We willen stimuleren dat een groter aantal gemeenteleden deelneemt aan een kleine groep.

•

We zoeken naar meer onderlinge verbinding en ontmoeting na een lange periode van coronamaatregelen.

•

We vinden al onze gemeenteleden even belangrijk. We willen dat onze oudere gemeenteleden zich
meer verbonden voelen met de gemeente en we zoeken naar manieren om de jongere
gemeenteleden in de leeftijd van 20-40 jaar beter vast te houden en te betrekken bij het gemeente
zijn.

Profielschets GKV Amersfoort-Centrum, definitief 20-4-2022

3

•

We zoeken naar manieren om, om te gaan met twijfel en groeiend ongeloof. Ook in onze gemeente
speelt dat geloven in deze tijd gewoon heel erg moeilijk is. Mede daardoor haken mensen af als lid
van onze gemeente en dat doet pijn.

•

We zoeken naar Bijbelse antwoorden op vragen rondom liefde, seks en relaties.

•

We zoeken naar een goede invulling van de zondagmiddag om ons geloof te verdiepen en willen
initiatieven vanuit de gemeente stimuleren.
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