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Pioniersgemeenschap ‘De Schone Poort’
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Over de Schone PoortOver de Schone Poort
De vierde wijkgemeente van de protestantse kerk in Almere, ‘De Schone 

Poort’ is een pioniersgemeenschap, die gestart is door mensen met lef. 

Mensen die hun nek uitstaken om een geloofsgemeenschap te vormen in 

een stadsdeel waar een kerk ontbrak. Als team dromen we van een open, 

gastvrije en hartelijke geloofsgemeenschap die door haar manier van kerkzijn 

werkt aan verbinding in de wijk. Daarom sluiten we aan bij de feesten die er 

in de wijk worden gevierd, zoals Sint Maarten, Burendag en Poort sociaal.

De Schone Poort is ook een gemeenschap waarin geloof wordt gedeeld, 

dus vieren we met de wijk en haar bewoners de grote Christelijke feesten 

zoals Pasen, Pinksteren en Kerst.

Ons kerkgebouw is de Tiny Church in het Cascade park. Samen met het 

labyrint een plek voor ontmoeting en bezinning. Op zondag is er het kerk 

café in de Tiny Church waar we op een interactieve manier met de bijbel 

bezig zijn. Daarnaast is er Bijbelstudie in de ochtend en op geregelde 

tijden een avondgebed.

Op zondagmiddag en donderdagmorgen is de Tiny Church ook open  voor 

koffi  e, thee of een gesprek. Onze predikant schenkt niet alleen aandacht 

aan de mensen in de kerk, maar bezoekt ook de mensen in de wijk.

In onze geloofsgemeenschap 

neemt de zorg voor Gods 

Schepping een belangrijke 

plaats in. Er zijn diverse groen 

projecten en de Tiny Church 

is zelfvoorzienend.

www.deSchonePoort.nlwww.deSchonePoort.nl

In samenwerking met Voedselbank Almere verzorgen we het versloket 

in de wijk. 

Om deze taken te kunnen vervullen is er geld nodig, daarom komen 

we langs om een vrijwillige bijdrage te vragen voor het werk van 

De Schone Poort. 

Wij hopen op uw fi nanciële hulp om de kerk draaiende te houden.

U kunt bijdragen via NL44 ABNA 0807 0808 96 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Almere.

Het team van De Pioniersplek van de 

protestantse gemeente van Almere.

Ds. Pieter Ter Veen
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