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Hierbij ontvangt u de zesde nieuwsbrief voor de PKN wijkgemeente AlmereHaven. Via de nieuwsbrieven proberen we u op de hoogte te houden van
de laatste ontwikkelingen binnen onze geloofsgemeenschap.

Mocht u toch geen prijs stellen op deze mailings, reageer dan even naar voorz.goederede@xs4all.nl of
scribagoederede@yahoo.com.

Werkgroep profiel geloofsgemeenschap Goede Rede
In het kader van de herinrichting van de Protestantse Gemeente Almere is de werkgroep intensief aan
de slag gegaan met het opstellen van een profiel waaruit de eigenheid (identiteit/profiel) van de
geloofsgemeenschap Goede Rede spreekt.
In twee inspirerende bijeenkomsten in kringvorm onder de bezielende leiding van Jan Willem Kleute is
een eerste concept tot stand gekomen.
Het was erg dankbaar om te ervaren hoe deze groep met veel betrokkenheid, waardevolle
uiteenlopende observaties, geduldig luisteren en met de benodigde zorgvuldigheid tot een gezamenlijk
beeld van onze geloofsgemeenschap wist te komen. Verder werden waardevolle ideeën over hoe
dingen ook nader kunnen gedeeld.
Er ligt nu een eerste concept, wat in de WKR vergadering van 16 december aanstaande aan de WKR zal
worden gepresenteerd door Lourens van der Leij en Joukje de Groot. Vervolgens willen wij dit delen op
een volgende gemeentevergadering.
Het profiel zal onze geloofsgemeenschap richting geven om beleidsmatige keuzes te maken en gerichte
acties te ondernemen die bijdragen tot het versterken van de eigenheid.

Doopdienst.
Op 6 december vieren we als geloofsgemeenschap de tweede zondag van Advent, waarin ds. Tonnis
Buurma voor zal gaan.
Tijdens deze viering mogen we Anne Renske, dochter van Jordy Veenstra en Baukje Veenstra-Denkers,
Maastrichtkwartier 163, verwelkomen in ons midden.
Ze zal gedoopt worden met het levende water en haar naam zal verbonden worden met de Naam van
de levende Heer, die haar naam zal schrijven in de palm van zijn hand.
Tijdens deze viering is er kinderkerk en crèche.

Re-integratie ds. Tonnis Buurma.
Ds. Tonnis Buurma is vanaf 1 november weer voor 100% hersteld. Het komende half jaar ontvangt
Tonnis professionele werkbegeleiding om het risico op terugval te verkleinen. Deze werkbegeleiding
biedt hem tevens een klankbord voor de specifieke vraagstukken die binnen PKN Almere op dit moment
spelen.
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Afscheid Ds. Riek van Haeringen:
In het afgelopen jaar zijn wij als wijkgemeente en wijkkerkenraad bijgestaan door Ds. Riek van
Haeringen in haar rol als interim predikant.
Riek heeft, in de 2 dagen per week die ze hiervoor beschikbaar had, heel veel werk verzet.
Naast het voorgaan in vieringen, heeft ze ruim aandacht gegeven aan verbindend pastoraat, intensief
bijgedragen aan communicatie via Goede Reden en SPIRIT, actief geholpen een aantal
gemeenteavonden vorm te geven en onze wijkkerkenraad coachend en adviserend bijgestaan.
Ook was ze actief betrokken in Oecumenisch Beraad en bij een aantal Oecumenische vieringen.
Wij zijn bijzonder dankbaar voor alle ondersteuning die we van haar hebben gekregen.
Daarom willen we op passende wijze afscheid nemen van Riek in de PKN dienst op 20 december
aanstaande om 11:00u in Goede rede. Zij zal zelf voorgaan in deze dienst.

Kerstenveloppen actie:
Vanaf 29 november worden er werd enveloppen uitgedeeld voor de jaarlijkse actie “Kerstenveloppen”
van de Oecumenische Diaconie.
Wij vragen de kerkgangers om een bijdrage die bezorgd zal worden aan de meest arme mensen in
Haven.
Vorig jaar leverde die actie ruim €5000,= op. Daarmee hebben we veel mensen anoniem blij kunnen
maken met een geldbedrag in verband met de Kerstdagen.

Nieuw stoelen:
Eindelijk is het zo ver! Op 7 november kregen we vreugdevol bericht van Herman Schroten dat de
beheercommissie de financiering voor 280 nieuwe stoelen, voor de grote kerkzaal, heeft afgerond. Na
jaren van gerichte fondswerving en intensieve afstemming met de (PKN en RK) eigenaren van Goede
Rede mogen we dit een belangrijke mijlpaal noemen in de activiteiten rondom de revitalisering van ons
Oecumenisch kerkcentrum!
Uiteindelijk is gekozen voor een blank beuken stoel met gedeeltelijk open rugleuning en een bordeaux
rode stoffering op de zitting. De stoelen zijn eenvoudig te koppelen en te stapelen.
Veel dank aan Herman die hier persoonlijk ook veel energie en tijd aan heeft besteed!

Kerkbalans 2016
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2016 zijn reeds in volle gang. In de periode 17 januari t/m
30 januari wordt de jaarlijkse actie weer gehouden.
Op de gemeenteavond van 15 oktober heeft kerkrentmeester Anne de Vries de financiële cijfers
gepresenteerd. De situatie is, zeker voor de langere termijn zorgelijk. Als Protestantse Gemeente Almere
geven wij meer uit dan wij met elkaar bijdragen. De begroting voor dit jaar laat een negatief resultaat
zien. Om dit voor volgende jaren zoveel mogelijk te voorkomen doet college van kerkrentmeesters dan
ook een beroep op ons als leden van de PGA om te overwegen de jaarlijkse bijdrage te verhogen.
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