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Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Hartelijk dank voor uw steun aan en betrokkenheid bij onze protestantse wijkgemeente van Almere Haven, 
die het oecumenisch kerkcentrum Goede Rede als onderdak heeft. 
Trefwoorden van onze geloofsgemeenschap zijn:  

Oecumene omdat deze verrijkt en verbinding maakt; een thuishaven voor iedereen;  
een zoek- en vindplaats naar de zin van het leven, warmte, vriendschap of hulp.  

Wij proberen zo een gemeente te zijn waar ruimte is voor iedereen om God en elkaar te ontmoeten. Een 
gemeente waar mensen geïnspireerd worden, omzien naar elkaar en die van betekenis is voor de 
samenleving van Almere Haven. Eén van de gemeenteleden vatte dit onlangs zo samen: 

‘Als samenleving hebben we plaatsen nodig waar het gaat over wat er echt toe doet in de relatie met 
elkaar: aandacht voor de kwetsbare mens, zorg voor het klimaat en de natuur; de belangeloze inzet van 
mensen voor mensen. De kerk is voor mij zo’n plek om te inspireren en te verbinden. Daarom geef ik van 
harte, ook al kom ik er zelf niet meer zo vaak.’ 

 
Ook in het komende jaar willen we vieringen houden, verdieping zoeken, samen eten en creatieve activiteiten 
organiseren, die mensen motiveren en onze gemeenschap versterken. Naast onze aandacht voor mensen is 
het ook nodig te investeren in de plek waar wij elkaar ontmoeten. Zo nemen wij verdere energie beperkende 
maatregelen voor het gebouw en onderzoeken ook de mogelijkheden om de kerkzaal multifunctioneler te 
maken. 
 
Uw financiële bijdrage is écht onmisbaar om onze geloofsgemeenschap levendig te houden. Wij vragen u 
daarom vrijmoedig om steun met gebed en financiële middelen. Alleen samen kunnen we een bron van 
geloof, hoop en liefde zijn. Doet u mee? Vul dan uw toezegging in of maak uw bijdrage over op: 
NL34 ABNA 0529 2056 61 t.n.v. Protestantse gemeente Almere. En wilt u volgend jaar meedoen met de 
digitale actie Kerkbalans? Stuur dan een mail naar kerkelijkburo@pkn-almere.nl 
Draag bij naar vermogen, we zijn blij met iedere gift!  
Hartelijk dank! 
 
Namens de wijkkerkenraad en het College van Kerkrentmeesters, 
met vriendelijke groet, 
 
Ina Oostenbrink    
Kerkrentmeester a.i. 
 
 

P.S. Vul nog vandaag uw machtiging in om Goede Rede te  behouden  
als thuishaven voor zingeving, compassie en ontmoeting! 
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