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www.goederede.nl
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

(Her-)bevestiging ambtsdragers
Na de oproep voor nieuwe leden in de kerkenraad is het verheugend dat de kerkenraad in gesprek is
gekomen met twee nieuwe diakenen te weten Joukje de Groot en Hajo Witzel. Als er geen wettige
bezwaren worden ingediend bij de kerkenraad zullen zij op 9 oktober in de viering om 11.00 uur in het
ambt worden bevestigd. Verder worden op 9 oktober de ambtsdragers die een nieuwe termijn ingaan,
herbevestigd.

Estafette 500 jaar Protestant
Het komende jaar wordt er veel aandacht besteed aan de
herdenking van 500 jaar protestantisme.
In Nederland wordt dit georganiseerd als een estafette van
provincie naar provincie, maar ook in ons buurland Duitsland is er
ruime aandacht voor.
Vanuit de PKN is er in Flevoland een werkgroep gevormd, die dat herdenken gaat stimuleren en zelf ook
een activiteit gaat ontwikkelen. Herkenbaar met het logo GELOOFWAARDIG zal daar de komende
periode regelmatig informatie over worden gegeven.
Op de website van de PKN (www.protestantsekerk.nl/actueel kunt u dat vinden onder de titel 2017: 500
jaar protestant.
Voor nu geven we alvast enkele data door van activiteiten:
17 september:
Amusedag in Culemborg van 11.00 tot 15.00 uur.
Zing, kijk, eet, praat en reis met Luther.
Hier zijn ideeën op te doen om plaatselijk activiteiten te ontwikkelen.
31 oktober:
Start van de activiteiten in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam
Theatermaker Kees Posthumus zal met de muzikale voorstelling ‘Kom naar voren!’
bekende en minder bekende voorlieden van de reformatie voor het voetlicht
brengen. In een podiumgesprek diepen diverse sprekers - onder wie scriba René
de Reuver - de betekenis van het protestantisme voor de samenleving van nu uit.
De toegang is gratis. Graag aanmelden voor 15 oktober via
www.500jaarprotestant.nl/start
13 mei 2017:
Flevolands symposium ‘Vrij en Vrolijk geloven’ in Dronten
31 oktober 2017:
Afsluitende landelijke bijeenkomst in Utrecht
Wilt u ook vanuit Almere ook meedenken dan kunt u zich melden bij Ina Oostenbrink tel 036-5333497
inaoostenbrink47@gmail.com
Werkgroep Flevoland 500 jaar Protestant
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Aandachtspunten wijkkerkenraad komende maanden:
De wijkkerkenraad gaat dit seizoen verder in een veranderde samenstelling. Meer daarover in een
volgende nieuwsbrief.
Een aantal belangrijke zaken uit de lijst van de in februari 2016 gestelde prioriteiten zal verder aandacht
krijgen nu de herinrichting van de Protestantse Gemeente Almere vrijwel is afgerond.







De vacatures in de wijkkerkenraad (2 ouderlingen) en beheercommissie (voorzitter en
penningmeester). Heeft u suggesties voor kandidaten mail dan gerust even naar
voorz.goederede@xs4all.nl en dsbuurma@xs4all.nl De urgentie is hoog!
De werkgroep vieren is net begonnen en gaat zich bezig houden met voorstellen aan de WKR over
een aantal belangrijke punten wat betreft inhoud, uitvoering en beleidsmatige zaken rondom de
vieringen. Denk daarbij o.a. aan leesrooster, vorm van avondmaal vieren, gebruik liedboeken,
uitnodigingen voor de vieringen, kinderkerk, jeugddiensten, etc.
De deelnemers van de werkgroep zijn: Anneke van Huissteden, Marian Borger, Jeanette van der Leij,
Lourens van der Leij, Annemarie Zwierstra, Ben Jonasse, Jan Willem Kleute en Ds. Tonnis Buurma.
Bijwerken van een overzicht van alle activiteiten, werkgroepen, commissies en de verbanden
daartussen.
Profilering geloofsgemeenschap Goede Rede.
Continuering en structurering van de voor onze wijk belangrijke Oecumenische samenwerking

Kinderkerk en Crèche, Wie helpt?
Hierboven leest u dat we extra aandacht willen gaan geven aan o.a. kinderkerk en jeugddiensten. Er is al
geruime tijd geen kinderkerk meer gepland tijdens onze vieringen. De reden is dat de leiding die er was
om verschillende redenen is gestopt. We kunnen niet verlangen dat Annemarie Zwierstra dit er ook elke
zondag nog even bij doet. Zij doet al zo veel voor onze geloofsgemeenschap, en we gunnen het haar ook
om tijdens kerkdiensten gewoon als gemeentelid aanwezig te zijn om woord en overweging te horen.
De afwezigheid van een kinderkerk tijdens onze vieringen ontneemt ouders met kinderen de
mogelijkheid om samen met hun kinderen naar onze vieringen te komen. Ruimte en aandacht geven
voor gezinnen is een voorwaarde voor het voortbestaan van onze kerk en geeft nieuwe energie en
nieuwe inzichten hoe we de jeugd kunnen betrekken.
Vandaar nog een keer de oproep voor leiding geven aan de kinderkerk. Als we vier nieuwe
leidinggevenden vinden met didactisch en pedagogisch inzicht en hart en liefde voor kind en geloof, dan
komen we een heel eind en kunnen we langzaam weer bouwen. Ook voor de crèche zijn vrijwilligers
welkom. Degenen (3 moeders met kinderen) die dit nu doen zouden eigenlijk met hun kinderen (op
samen afgesproken zondagen) in de kerk moeten kunnen zitten in plaats van in hun eentje ingeroosterd
naar een dienst komen en ontdekken dat er geen kinderen zijn.
Bent u enthousiast, wilt nu helpen of kent u iemand die we hiervoor zouden kunnen vragen, mail dan
even naar: dsbuurma@xs4all.nl

Namens de kerkenraad
Ds. Tonnis Buurma en Jan Denkers
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