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Geloofsgemeenschap Goede Rede

Kerkgracht 60

1354 AM Almere

Scriba: Ineke Frederiks

scriba.pkn.almerehaven@gmail.com

Bankrek.nr.: NL34 ABNA 0529 205 661

RSIN nr. i.v.m. ANBI status: 824 138 545

kerkelijkbureau@pkn-almere.nl
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De Schone PoortDe Schone Poort
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Vormgeving

Pioniersgeloofsgemeenschap de Schone Poort

Hermesstraat 7

1363 TP Almere

Pieter ter Veen: p.ter.veen@gmail.com

Tel.: 0857854986 / 06 45182316

Penningmeester: Henk Wassink

Bankrek.nr.: NL44 ABNA 0807 080 896

RSIN nr. i.v.m. ANBI status: 824 138 545

kerkelijkbureau@pkn-almere.nl

Waar gaat uw geld naar toe?Waar gaat uw geld naar toe? 
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€ 22.978

Exploitatie 
kerkcentra

Inkomsten U
it 

ja
ar

re
ke

ni
ng

 2
0

18

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

€ 250.000

€ 300.000

€ 350.000

- € 50.000

- € 100.000

- € 150.000

- € 200.000

- € 250.000

- € 300.000

- € 350.000

€ 0

€ 10.314

€ 51.524

€ 227.377

€ 381.801

- € 383.668

€ 21.953

€ 72.500

Quotum
PKN landelijk

Kerkelijk 
bureau

Reservering 
groot 

onderhoud, 
Kerkbouw

Pastoraat, 
Catechese, 
Eredienst

Predikanten

Uitgaven

Uitgaven

 44000.0000.000

Geef voorGeef voor
je kerkje kerk

De Schone PoortDe Schone Poort

Overige gegevensOverige gegevens

Vormgeving

Pioniersgeloofsgemeenschap de Schone Poort

Hermesstraat 7

1363 TP Almere

Pieter ter Veen: p.ter.veen@gmail.com

Tel.: 0857854986 / 06 45182316

Penningmeester: Henk Wassink

Bankrek.nr.: NL44 ABNA 0807 080 896

RSIN nr. i.v.m. ANBI status: 824 138 545

kerkelijkbureau@pkn-almere.nl

Waar gaat uw geld naar toe?Waar gaat uw geld naar toe? 

€ 36.365

Overig

€ 12.744

Collecten

€ 309.714

Actie 
Kerkbalans

€ 22.978

Exploitatie 
kerkcentra

Inkomsten U
it 

ja
ar

re
ke

ni
ng

 2
0

18

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

€ 250.000

€ 300.000

€ 350.000

- € 50.000

- € 100.000

- € 150.000

- € 200.000

- € 250.000

- € 300.000

- € 350.000

€ 0

€ 10.314

€ 51.524

€ 227.377

€ 381.801

- € 383.668

€ 21.953

€ 72.500

Quotum
PKN landelijk

Kerkelijk 
bureau

Reservering 
groot 

onderhoud, 
Kerkbouw

Pastoraat, 
Catechese, 
Eredienst

Predikanten

Uitgaven

Overig

€ 2.864
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Resultaat: - € 98.580
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Voor onderdak, afdracht aan de landelijke kerk, toerusting, pastoraat, 
predikantskosten is meer nodig dan tijd en inzet van vrijwilligers. Het 
afgelopen jaar zijn er verdere stappen gezet als ‘Groene kerk’ door 
zonnepanelen op het dak van Goede Rede te plaatsen. En er is hard 
gewerkt om elkaar via de digitale weg vast te houden door de aanschaf 
van nieuw materiaal voor het livestreamen. Het zou mooi zijn als we 
hier nog meer stappen in kunnen zetten om vaker en beter uit te 
kunnen zenden.
Met elkaar, protestants en oecumenisch zoeken wij naar mogelijkheden  
om vandaag en morgen gemeente van Christus te kunnen blijven in 
Goede Rede.
Heeft u een ruim hart als u een bedrag 
invult op het Kerkbalansformulier 2022?

 

We rekenen op u!  

Namens de WKR,

Ina Oostenbrink

kerkrentmeester (a.i.)

www.GoedeRede.nlwww.GoedeRede.nl

Geef je om de kerk van de toekomst? Is het antwoord ja dan geef je 
niet alleen voor de kerk als ’gewone’ organisatie, want de kerk is meer. 
In de geloofstaal zijn we ‘gemeente van Christus’.
We geloven dat we als mensen aan elkaar gegeven zijn, om er in 
navolging van Jezus Christus voor elkaar te zijn. Paulus schreef in  
1 Kor. 12 aan de gemeente ‘het lichaam van Christus’ te vormen, 
waarbij het ene deel het andere nodig heeft. De gemeente houdt 
elkaar vast in geloof, hoop en liefde en verbindt zich met mensen die 
steun nodig hebben binnen en ook buiten de kerk. Door elkaar vast  
te houden als geloofsgemeenschap die samen leert en viert, werken 
we aan de kerk van morgen.

Zoals God zijn kerk bouwt en onderhoudt door de inzet van onze 
talenten en gebeden, zo kunnen wij als geloofsgemeenschap in  
Goede Rede bouwen aan de kerk van de toekomst.

Voor het organiseren van de kerk 
betekent dit dat er ruimte is voor:
•   de uitleg van het Evangelie, het vieren 

op zondag
•   het beheer en onderhoud, 

communicatie en administratie
•   het omzien naar elkaar, het delen met 

de armen en de zorg voor bedroefden 
op alle dagen.

Om dit alles uit te voeren is er behoefte aan geestelijk en praktisch 
leiderschap in de organisatie. Kerkzijn nu en kerkzijn voor morgen  
is vooral nadenken over de manier waarop we elkaar kunnen 
vasthouden en ook om er als gemeenschap te zijn voor de 
samenleving om ons heen. Daarvoor is het nodig dat wij onszelf 
toerusten om samenwerking te zoeken met maatschappelijke 
organisaties, zodat de kerk een gezicht krijgt in de samenleving.

Geef vandaag voor de kerk van morgen!Geef vandaag voor de kerk van morgen!

ds. Florisca van Willegen-Kerkvliet
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