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Over de Schone PoortOver de Schone Poort
De Schone Poort is een pioniersplek van de Protestantse Kerk. Met 

een enthousiast team zoeken we naar vormen van gemeente zijn die 

passen in een stadsdeel waar geen gevestigde kerk is. Omdat we geloven 

dat kerk en geloof heilzaam zijn voor 

mens en samenleving. Met de Kerk-

op-Wielen kunnen we daar zijn waar 

ook de mensen zijn: op koningsdag, 

met Sint Maarten, bij het “Slapen bij de 

Schapen”-evenement, met de Levende 

Kerststal in de week voor Kerst enz.

De toekomst van de Schone Poort
De toekomst is  afhankelijk van of en hoe u meedoet. Als team dromen we 

van een open, gastvrije en hartelijke geloofsgemeenschap die door haar 

manier van kerkzijn werkt aan verbinding in de wijk. Als alles naar wens 

verloopt, zal de Tiny Church dit voorjaar in gebruik worden genomen. De 

Schone Poort wil er zijn voor de wijk en dus is het de bedoeling dat de 

Tiny Church een plek voor de wijk wordt. Voor ontmoeting en bezinning. 

Als trouwkapel om het leven te vieren 

of als rouwkapel  waar je een kaarsje 

aansteekt  als het leven donker wordt. 

Soms – op burendag bijvoorbeeld 

– lijkt Almere Poort wel een beetje 

een dorp, wat ons betreft mag de 

Tiny Church er de dorpskerk zijn.

Ds. Pieter Ter Veen

Misschien heeft De Schone Poort 

mij gevonden. Er zijn zoveel  

kerken in Poort maar ik voel me 

thuis bij de Schone Poort.

NanNan  EsserEsser

www.deSchonePoort.nlwww.deSchonePoort.nl

Paul KöstersPaul Kösters
Twee jaar geleden zijn we in Almere Poort komen 

wonen, waar het voor iedereen nog pionieren 

is. Een traditionele kerk spreekt mij niet meer 

zo aan, maar ik voel me wel thuis bij de pioniers 

geloofsgemeenschap de Schone Poort, waar 

gezocht wordt naar moderne vormen van met 

elkaar omgaan met een christelijke achtergrond.

Jeanne Marie de HaanJeanne Marie de Haan
Het is voor mij belangrijk om 

een plek te hebben in Poort 

waar je elkaar telkens weer 

kunt vinden en ontmoeten.


