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Waarom deze folder? Ja, waarom de kerk? 

Waarom de kerk in Almere? In hartje Stad? 

Waarom de toren? De klok die slaat? 

Om de verbinding te blijven zoeken, tussen jong en ouder. 

Tussen verschillende mensen en karakters. 

Verschillende achtergronden en toch samen. 

Omdat geloven, hopen en liefhebben nodig blijft! 

Omdat er er meer is tussen hemel en aarde. 

Meer dan geld en goed. Meer dan los zand. 

Ja, ook in 2020. En ook in Almere Stad. 

Daarom is de kerk open op zondag en doordeweeks. 

Daarom de vrijwilligers. 

Daarom de activiteiten. 

Daarom, omdat God van mensen houdt. 

Daarom blijven we geloven, hopen en liefhebben. 

Daarom, omdat de gemeente van Jezus Christus ertoe doet! 

Omdat Kerkzijn kan in Almere Stad.

Daarom. Dat geloven wij! 

Ds. Harry Hübbers

Ik geef voor mijn kerk omdat ik me daar thuis 

voel, te midden van de overige gemeenteleden.

Hier kunnen we op een warme manier 

ons geloof delen en versterken.

Ook verwelkomen we graag mensen die met ons 

mee willen doen, voor het eerst of opnieuw.

Han SiertsemaHan Siertsema

Ella van der GaagElla van der Gaag

Als ik ergens een kerk binnenkom, proef ik eerst 

de sfeer. Dan kijk ik naar de architectuur, de kunst 

en natuurlijk het orgel. Een kerk is een rustpunt in 

ons hectisch bestaan, maar is ook levendig als er 

bijvoorbeeld muziek gemaakt wordt. Instrumenten 

helpen daarbij, zij ondersteunen de samenzang, 

maar zijn ook solistisch te gebruiken. 

In de protestantse kerken van Almere zijn we verwend 

met goede orgels en ook nog een mooie vleugel. Wat 

een rijkdom en goed dat hier geld voor beschikbaar 

is! Je kunt via de actie Kerkbalans jouw belangrijke 

bijdrage hieraan leveren: Geef voor je kerk!

www.pknAlmereStadspoort.nlwww.pknAlmereStadspoort.nl

We willen graag relevant aanwezig zijn en activiteiten blijven doen, 

zoals Open Kerk, maaltijd voor ouderen, muziekuitvoeringen etc. 

Hiervoor hebben we financiële middelen nodig. Ondersteun de kerk in 

hartje Almere met uw financiële bijdrage via de Actie Kerkbalans!


