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Geef vandaag voor de kerk van morgen 

 
Geachte heer, mevrouw, 

 
Hartelijk dank voor uw steun aan en betrokkenheid bij onze gemeente StadsPoort in het centrum van 
Almere. Hierdoor kunnen we een gemeente zijn waar ruimte is voor iedereen om God en elkaar te 
ontmoeten, waar mensen geïnspireerd worden en naar elkaar en de medemens omzien.  
Een gemeenschap die van betekenis is voor onze stad.  
 
Voor het seizoen 2022/2023 organiseren we activiteiten die mensen inspireren om Gods liefde gestalte te 
geven. Met het thema ‘Aan Tafel’, zoals Jezus Christus ons dat heeft voorgedaan, eten wij met elkaar en 
met gasten en voorbijgangers in ons kerkgebouw De Lichtboog. Dat doen we op de 1e donderdag van elke 
maand. Er ontstaan gesprekken, we ontdekken (stukjes van) elkaar waardoor we elkaar van dienst kunnen 
zijn, elkaar kunnen helpen, versterken en inspireren. Ook zijn er gemeenteleden die thuis met de predikant 
‘Aan Tafel’ gaan. Daarnaast organiseren we jeugdactiviteiten, inspirerende kerkdiensten, geloofstoerusting, 
seniorenactiviteiten en persoonlijke bezoeken. 
 
Met de financiële opbrengst uit Actie Kerkbalans kunnen we dit allemaal blijven doen. Met uw bijdrage 
helpt u mee aan de heilzame aanwezigheid van de kerk in Almere Stad, wordt de predikant betaald, 
onderhouden wij ons kerkgebouw De Lichtboog en wordt uw lidmaatschap bij de Protestantse Kerk 
Nederland bekostigd.  
 
Wij vragen iedereen om financiële ondersteuning. Ook jongeren vanaf achttien jaar kunnen aan Actie 
Kerkbalans een bijdrage leveren. Een richtlijn voor uw bijdrage is 3% van uw netto-inkomen. Verdient u 
bijvoorbeeld € 1.500,00 netto per maand, dan zou u € 45 per maand kunnen geven. Voor studenten is de 
richtlijn een bedrag van 5 tot 10 euro per maand. Uw gift is onder voorwaarden aftrekbaar op uw aangifte 
inkomstenbelasting, omdat de kerk een ANBI-instelling is.  
 
Alleen samen kunnen we als gemeente een bron van geloof, hoop en liefde zijn. Doet u mee? Vul dan het 
toezeggingsformulier in of maak uw bijdrage over op NL58 ABNA 0546 850 499, t.n.v. Protestantse 
Gemeente Almere. Daarnaast is het mogelijk om digitaal te geven.  
Als u hieraan mee wilt doen dan kunt u een mail sturen naar  
kerkelijkburo@pkn-almere.nl. U krijgt dan bericht hoe u dit moet doen.  
We hopen dat u naar vermogen aan de activiteiten van uw geloofsgemeenschap  
bijdraagt, maar we zijn natuurlijk blij met iedere gift. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Theo van Oosten, vicevoorzitter kerkenraad StadsPoort 
Ard Stoffer, kerkrentmeester StadsPoort 
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