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Geef voor je kerk!Geef voor je kerk!
Het is leuk om voor de kerk te werken. Zeker in 

Almere Buiten. Als ik over mijn werk vertel raak 

ik altijd enthousiast. Er gebeurt ook zoveel!

Een heleboel vrijwilligers spelen daarin een 

belangrijke rol. Zonder vrijwilligers is er geen 

Kind-en-Kerkactiviteit of een Dinsdagmiddagclub 

voor ouderen. Geen Buurten in de Kerk op 

de vrijdagochtend of Bakkie in de buurt door 

de week. Maar gezamenlijk, met de inzet van 

velen, is er van alles te doen en te beleven.

Voor die actieve bijdrage van al deze mensen zijn 

we heel dankbaar. Zo kunnen we iets voor elkaar 

en voor de wijk waarin we kerk zijn betekenen.

Maar naast de inzet van vrijwilligers heeft de kerk 

ook behoefte aan mensen die het werk financieel 

willen dragen. En daarvoor doen we elk jaar in 

januari een beroep op u. Geeft u dit jaar ook weer 

voor uw kerk? Dat zou fijn zijn!

Ds. Rianne Veenstra

De kerk beschikt over eeuwenoude bronnen 

waaruit veel wijsheid valt te halen. Mijn ervaring 

is dat mijn generatie moeite heeft het doel 

van hun leven te vinden. Ik wil de kerk steunen 

omdat zij daardoor één van de mogelijkheden 

kan zijn waar je als jongere naar toe kunt gaan. 

Om haar geestelijke bronnen – ik put kracht 

uit preken die ik volg op internet – maar ook 

als je praktische hulp nodig hebt. Het is een 

plek waar mensen voor je instaan. Het kan 

jongeren helpen hun plek in de maatschappij 

én de zin van hun leven te vinden.

De kerkgemeenschap is voor mij de basis waar je 

op terug kunt vallen, het is één van de ankers in 

mijn leven. Ik en mijn kinderen hebben aan den lijve 

ervaren dat er mensen om ons heen stonden in 

een voor ons droevige periode. Ook kan ik er vrijuit 

spreken over wat mij bezighoudt, het is een plek 

om met elkaar de diepere lagen van het leven uit 

te wisselen.  Ik krijg er de motivatie en inspiratie 

om weer verder te gaan met mijn leven, en dat kan 

net zo goed ontstaan tijdens het koffiedrinken na 

de dienst als bij het beluisteren van de preek.

Annemieke ScholteAnnemieke Scholte

Jonathan van BenthemJonathan van Benthem
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