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Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de PKN wijkgemeente Almere-Haven.
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
communicatiepknhaven@gmail.com en voorz.goederede@xs4all.nl

Uitnodiging: (korte) Informatieve Gemeentevergadering op 3 juli.
In verband met de realisatie van de herinrichting van de Protestantse Gemeente Almere (PGA) zal er op
zondag 3 juli aanstaande, na afloop van de dienst van 11.00 uur, een informatieve gemeentevergadering
plaatsvinden. We zullen u dan informeren over de status en besluitvorming betreffende deze
verandering, die voor Almere-Haven vooral betekent dat Ds. Tonnis Buurma zich, naast een aantal
“bovenwijkse” taken voor de PGA, volledig kan richten op de geloofsgemeenschap van Goede Rede.
Aanvang van deze informatieve vergadering is ca 12.30 uur. in Goede Rede

Status herinrichting Protestantse Gemeente Almere
Zoals u in Goede Reden en Spirit heeft kunnen lezen, heeft de Algemene Kerkenraad begin 2016
unaniem het principebesluit genomen om te gaan toewerken naar een herinrichting van Protestantse
Gemeente in Almere (PGA).
Kern van de herinrichting is dat de geografische wijkindeling wordt losgelaten en dat, rondom de drie
kerkgebouwen, Goede Rede, de Lichtboog en de Drieklank, gemeenteleden bouwen aan drie
geloofsgemeenschappen met elk hun eigen profiel, dus een eigen gezicht en sfeer.
Aan elk van deze drie geloofsgemeenschappen zal een predikant volledig verbonden zijn: Tonnis Buurma
aan Goede Rede, Harry Hübbers aan de Lichtboog en Rianne Veenstra aan de Drieklank.
Daarnaast zullen de drie predikanten ingezet worden bij initiatieven en activiteiten die de gehele PGA
aangaan (zoals het jongerenwerk, pastoraat bij de zorgcentra, en diaconale initiatieven en bestuurlijke
taken voor de PGA). Daarbij wordt rekening gehouden met een evenredige werkverdeling tussen de drie
predikanten. Er wordt onderzocht of de Schone Poort een vierde - experimentele - geloofsgemeenschap
kan worden.
De term wijkgemeente zal verdwijnen en alle gemeenteleden van PGA Almere worden via diverse
kanalen geïnformeerd over de mogelijkheid om, ongeacht de wijk waarin ze wonen, zich aan die
geloofsgemeenschap te verbinden die het beste bij hen past. Ook nieuwkomers zullen welkom geheten
worden met de mogelijkheid om te kiezen. Wie geen keuze maakt blijft gewoon ingeschreven, of wordt
ingedeeld, volgens de huidige wijkindeling.
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt en veel vergaderd over de beoogde herinrichting van de
Protestantse Gemeente Almere (PGA).
De wijkgemeenten zijn aan de slag gegaan met de profielschets van hun geloofsgemeenschap, er is door
het team beroepskrachten een aanzet gemaakt naar een herverdeling van taken van de drie
predikanten om de werklast zo evenredig mogelijk te verdelen, en er is onderzocht welke stappen er nu
verder kerkordelijk moeten worden ondernomen om de herinrichting te formaliseren. Over dit laatste is
uitgebreid contact geweest met de Regionaal Adviseur van de Classis Flevoland, ds. P. Verhoeff.
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Een belangrijk onderdeel van het formaliseren van dit besluit tot herinrichting is de volledige
overplaatsing van ds. Tonnis Buurma van StadsPoort naar Almere-Haven.
Aan deze overplaatsing zijn voorwaarden verbonden, omdat de werkbelasting in StadsPoort hoger is
dan die in Almere Haven. Daarom is er in de Algemene Kerkenraad eerst een verdeling gemaakt van de
“bovenwijkse” taken:
 Coördineren en toerusten van het gezamenlijke jeugdwerk, ds. Harry Hübbers
 De bestuurlijke taken voor het moderamen van de Algemene Kerkenraad, ds. Rianne Veenstra.
 Pastoraat verlenen aan de zorg- en verpleegcentra in Haven en Stad, ds. Tonnis Buurma.
De grootste belasting van deze 3 taken is het pastoraat in de zorg- en verpleegcentra en dat zal worden
uitgevoerd naast de werkzaamheden in Almere Haven. De werkbelasting in Stadspoort zal daardoor
verminderen en na evaluatie zal blijken of er een evenredige verdeling heeft plaatsgevonden.
Op 6 juli aanstaande zal er een speciale vergadering zijn van de Algemene Kerkenraad waarin de
voorwaarden, afspraken en evaluaties t.a.v. de werkbelasting worden vastgelegd. De drie
wijkkerkenraden en predikanten hebben zich akkoord verklaard met deze overplaatsing en de
wijkgemeenten zullen voor 6 juli nader worden geïnformeerd.
Voor Almere-Haven zal deze informatieve bijeenkomst plaatsvinden na afloop van de dienst op 3 juli om
11uur, waarin ds. Pieter ter Veen zal voorgaan.

Impressie en reacties gemeenteavond 14 april 2016
Een impressie van deze gemeenteavond heeft u kunnen lezen in Goede Reden en in Spirit.
Op die gemeenteavond hebben we o.a. uitgebreid stilgestaan bij het voorgestelde profiel van onze
geloofsgemeenschap.
Op die avond werden Lourens van der Leij en Bernard Jacobs voorgesteld als ambassadeurs van dit
profiel.
Lourens heeft een uitgebreide samenvatting van de reacties op die avond samengesteld. Samen met
een aantal conclusies en een korte inleiding door Bernard zijn deze gepubliceerd op de website van
Goede Rede www.goederede.nl
Reacties op en vragen naar aanleiding van deze informatie kunt u sturen naar Lourens en Bernard op de
daar aangegeven email adressen.

Voortgang invulling vacatures WKR, Oecumenisch Beraad en beheercommissie
Na een aantal spontane aanmeldingen en een aantal namen van mogelijke kandidaten lijkt het er op dat
we er in ieder geval 2 diakenen bij zullen krijgen! De namen kunnen we in dit stadium nog niet noemen
omdat nog niet iedereen waarvan we een naam hebben doorgekregen is benaderd maar dat gaat zeker
nog gebeuren.
Naast de invulling van een 2 tal vacatures voor ambtsdrager (ouderling), is zeker ook urgent de invulling
van de vacatures voor een voorzitter en penningmeester voor de beheercommissie van Goede Rede.
Sturing geven aan een goede en positieve exploitatie van ons mooie kerkcentrum is erg belangrijk voor
gemeente en saamhorigheid.
Voor het Oecumenisch beraad zijn we nog steeds op zoek naar een bestuurlijk voorzitter die verder
geen rol heeft in WKR of Parochiebestuur.
Heeft u suggesties voor kandidaten mail dan gerust even naar voorz.goederede@xs4all.nl en
dsbuurma@xs4all.nl
Namens de WKR Almere-Haven
Jan Denkers
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