
 

 
Oecumenisch kerkcentrum Goede Rede  
  
Binnen Goede Rede is al vanaf het begin 
de samenwerking tussen de Protestantse 
en Katholieke geloofsgemeenschap een vaststaand feit. Aan deze 
traditie hechten veel mensen, en zij koesteren de samenwerking. Nu de 
RK parochie zich formeel heeft teruggetrokken uit Goede Rede, valt de 
werkgroep oecumene, die alle oecumenische activiteiten organiseert 
volledig onder de protestantse wijkkerkenraad.  
Daarmee blijft oecumenische samenwerking tussen protestant en 
katholiek mogelijk. 
 
Financieel gezien moet de oecumene echter wel haar ‘eigen broek’    
ophouden. Dat kan alleen als er naast de inzet van vrijwilligers ook 
financieel wordt bijgedragen. Alles wat u geeft voor oecumenische 
samenwerking, wordt voor de gezamenlijke activiteiten bestemd. Te 
denken valt aan de oecumenische vieringen, de eetgroep, de open 
kerk, de soosmiddag, Inspiratie & Motivatie.   
 
Daarom vragen wij u om NAAST uw jaarlijkse bijdrage voor Kerkbalans 
aan uw eigen kerk, een bijdrage te geven voor oecumenische 
activiteiten in Goede Rede.  
 
namens de WKR en werkgroep Oecumene. 
 

Ik draag in 2022 € ………. bij voor de Oecumenische samenwerking.  
 
Dit bedrag  wordt betaald in ………. termijn(en) in de hieronder 
aangekruiste maand(en): 
 
o  februari     o  maart     o  april     o  mei      o  juni    o  juli 
 
o augustus     o september     o  oktober     o  november     o  december 
 
rekeningnummer Samenwerkende Kerken, Almere – Haven:  
ING:       NL 38  INGB 0007 5363 33                                                                                 
RABO:   NL 42 RABO 0301 0003 87  
 
Dank voor uw solidariteit 
 
Deze helft van dit formulier s.v.p. bewaren voor uw eigen administratie 

 
 



 
                            
 
Oecumenisch kerkcentrum Goede Rede  
 
           TOEZEGGINGSFORMULIER 2022* 
 
Ondergetekende: 
    
Naam: ………………………………………………………….. 
     
Adres:  …………………………………………………………. 
     
Postcode: …………………………. Almere 
     
E-mail adres: ……………………………………………... 
 
draagt een bedrag van € --------  bij voor de oecumenische activiteiten.  
 
Dit bedrag wordt betaald in …….... termijn(en) van €  ………….. 
 
Betalen via een machtiging op bijgaande rekeningnummers is helaas 
niet mogelijk.   
 
Ik betaal mijn bijdrage in de hieronder aangekruiste maand(en): 
  
o  februari     o  maart     o  april     o  mei      o  juni    o  juli 
 
o augustus     o september     o  oktober     o  november     o  december 
 
 
Datum: ……………………………   
 
Handtekening: ……………………………  
 
*  Dit deel graag opsturen naar  
kerkelijkbureau@pkn-almere.nl 
Chicagostraat 101, 1334 KD Almere 
of bij Goede Rede inleveren  
in het postvak van Ina Oostenbrink.  

mailto:kerkelijkbureau@pkn-almere.nl

