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Wie zijn wij?
Stichting Harvest Celebration Center is een stichting die zich in wil zetten voor de
degene die om welke reden ook niet kunnen deelnemen in deze maatschappij,
zoals drugsverslaafden, eenzame mensen, minderbedeelden, etc. Ook richten wij
ons op de jeugd, die onze toekomst is.
Kenmerken van onze stichting zijn:



een Bijbelse verkondiging en christelijke getuigenis tijdens onze
bijeenkomsten;
leven bij het verbond en de beloften van onze Heer.

Wat willen wij bereiken?
Terugkijkend op afgelopen jaren mogen we dankbaar zijn voor de wijze waarop we
een ontwikkeling hebben mogen meemaken, met een pastor en veel meelevende
gemeenteleden die bereid zijn veel werk voor de stichting en samenleving in
Almere te verrichten. Het bestuur constateert dat de gemeente een duidelijke
groei heeft doorgemaakt in onder meer het jeugdwerk, de bijbelstudie, het
jaarthema en de organisatie van het pastoraat. Maar we constateren ook dat er
behoefte is aan verdere ontwikkeling van de gemeente. De komende vier jaren
hopen we:





verder te groeien naar een levende gemeente, dat leven en hoop brengt voor
degene die dat niet meer door omstandigheden ervaren;
dat nog meer gemeenteleden zich actief betrokken voelen bij geloof en kerk;
dat we een gemeente zijn die de jeugd aanspreekt en waar ze graag
deelneemt aan activiteiten;
een gemeente te zijn waarvan niet alleen op zondag bijeenkomsten
bijgewoond kunnen worden, maar waar de gemeente de centrale en
laagdrempelige plaats is om elkaar te ontmoeten, ook in de week; waar onze
activiteiten plaatsvinden en die een plaats is om te rouwen en te trouwen.
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Wat doen we nu al in onze wijkgemeente?
Zoals gezegd doen we best al veel. Onze kerkelijke activiteiten zijn samen te
vatten in vier woorden: vieren, leren, getuigen en dienen.

Vieren: onze erediensten
Gastvrijheid, laagdrempeligheid en betrokkenheid vinden wij belangrijk. Wij
proberen onze bijeenkomsten op een eigentijdse wijze zo in te vullen dat jong en
oud zich thuis voelen. We kiezen daarbij vorm, liederen en hulpmiddelen die
passen bij het doel en karakter van de dienst.
Tijdens de ochtendbijeenkomsten is er opvang voor de allerkleinsten en
zondagschool voor de jeugd van de basisschoolleeftijd. Eén keer per week krijgen
de jongeren Bijbelstudie en wordt er een thema besproken waar ze dagelijks mee
te maken krijgen.
De teksten van de liederen die wij tijdens de bijeenkomsten zingen worden
geprojecteerd d.m.v. een beamer. De muziek zit geprogrammeerd in de keyboard.
Leren: samen Gods woord en zijn bedoelingen ontdekken
Om een ieder de gelegenheid te geven om vragen te stellen en samen te studeren
wordt er één keer per week Bijbelstudie gegeven. De Bijbelstudie wordt over het
algemeen gegeven door de pastor. Maar dit kan ook per week rouleren zodat een
ieder werkelijk deelneemt aan de studie.
De jongeren willen we stimuleren en steunen in hun geloofsontwikkeling d.m.v.de
wekelijks jongerenbijbelstudie.

Getuigen: niet alleen voor onszelf
De reden waarom deze stichting bestaat is, omdat het hart van de pastor uit gaat
naar het overbrengen van hoop naar de hopelozen. Het is voor onze gemeente nog
steeds een belangrijke inspiratiebron. Jezus leert ons om te zien naar elkaar.
Getuigen is het uitdragen van ons geloof. Wij doen dit in:


de eredienst;
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onze werken, in o.a. pastoraat en nazorg;
in onze omgeving, via evangelisatie bv. door filmavonden te houden met
relevant film;

Dienen:
Bij dienen denken we aan ‘delen’:



delen met anderen in onze omgeving en in de wereld door projecten te
steunen
delen met elkaar
Daarbij zijn drie dingen belangrijk:
 Geloven in God die bevrijdt.
 Helpen om mensen tot hun recht te laten komen.
 Bouwen aan een wereld die voor iedereen bewoonbaar is.

Het pastorale werk van de stichting wordt aangestuurd door een Pastoraal Team
onder leiding van de pastor. We onderscheiden drie vormen van pastoraat:


Onderling pastoraat
Dit is een spontaan gebeuren. Het mag van ons verwacht worden dat we naar
elkaar omzien met de liefde van Christus. Om dit te bevorderen is er o.a.
Bijbelstudie.



Wijkpastoraat
Dit is de pastorale zorg die gecoördineerd wordt door ouderlingen. Het zijn
vooral de pastoraal medewerkers die bezoekwerk doen bij gemeenteleden die
dat nodig hebben. Daarnaast is het wijkcontact actief, dat nieuwe
gemeenteleden, (langdurig) zieken en senioren bezoekt en belangstelling
toont bij geboorte, rouw en jubilea.



Gespecialiseerd pastoraat
Dit is primair het werk van de pastor. Hij geeft professionele hulp als pastor.
U kunt bij hem terecht voor al uw vragen rond geloof en kerk.
Aan doop gaat een voorbereiding met de pastor vooraf. Aanvragen voor een
huwelijksinzegening kunnen worden ingediend bij pastor.
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Hoe denken we onze doelen te bereiken?
1. Mensen bereiken die nog niet bekend zijn met de Stichting.
Wij willen zoveel mogelijke harten bereiken door activiteiten te organiseren die
een ieder aanspreekt, zoals concerten, speciale dag voor de vrouwen of mannen,
evangelisatie rally’s, jaarlijkse 3-daagse conferenties, etc.
Omdat we naast gemotiveerd ook realistisch moeten zijn, beseffen we dat niet
alles tegelijk kan en het ook niet alleen om de activiteiten draait. Wij willen ons
richten op het meer aandacht te geven aan de (nieuwe) leden die extra zorg nodig
kunnen hebben.

2. De jeugd er meer bij betrekken. Zij zijn de toekomst.
Aandachtspunten zijn onder meer: een goede ondersteuning en begeleiding van de
persoonlijke ontwikkeling en wat ze bezighoudt; het stimuleren van deelname door
onze jongeren aan de verschillende taken die ingezet worden bij de activiteiten;
het bieden van een aansprekende boodschap die door jongeren van ca. 18 tot 35
jaar ook goed te begrijpen is.

3. De contacten met de gemeenteleden versterken
Zij dienen op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen binnen de
gemeente. Dit wordt bereikt door een maandelijkse bulletin te overhandigen aan
de leden.

Leiding geven en samenwerken
 Personele en financiële aspecten
Het zoeken naar mensen die een bepaald ambt kunnen vervullen. Dit is een
voortdurend aandachtspunt van het bestuur. We willen meer dan in het verleden
denken vanuit de mogelijkheden van mensen in plaats vanuit de vacature. We
organiseren dan ook jaarlijks een talentendag. Een ieder kan dan laten zien en ook
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ontdekken wat zijn of haar talent is. Met die wetenschap kunnen bepaalde functies
vervuld worden.
De activiteiten waar we de komende tijd extra accenten op willen leggen, zullen in
eerste instantie vooral inzet van menskracht en verandering van werkwijze vragen.
Om de activiteiten te realiseren de in de werkplannen staan omschreven, zal het
waarschijnlijk noodzakelijk zijn om over een budget te kunnen beschikken. Middels
de vrijwillige giftes van de gemeenteleden beschikt de stichting over een budget
dat ten eerste gebruikt wordt voor de kosten, zoals huur van de locatie,
kantoorartikelen, administratiekosten en activiteiten. De rest wordt gespaard. Ter
voorbereiding op een grote event wordt er een begroting gemaakt die in de
bestuursvergadering wordt besproken.
Waar zijn we te vinden
De bijeenkomsten worden gehouden op adres De Steiger 63D, 1351 AD, Almere.
Pastor dhr. K. Ansah tel. 06-54 30 72 55
Mw. M. van Bossé tel. 06-15 658 657

Tijden:
Bijeenkomst: zondags om 10.30 – 12.30 uur
Bijbelstudie: woensdags 19.30-20.30 uur
Gebedsavond: vrijdags 19.30-21.30 uur.
Website: www.harvestcelebrationcenter.com
E-mail: almere@harvestcelebrationcenter.com
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