
Actie Kerkbalans 2023 SWK 
 
Oecumenisch kerkcentrum Goede Rede 

 
Beste kerkgangers, 
 
Kerkcentrum Goede Rede heeft in Almere Haven een markante plaats. Het is een 
ruimte waar gelovigen elkaar ontmoeten en waar mensen terecht kunnen met geloofs- en levensvragen. 
We zijn samen-op-weg-in-geloof. We delen dit met elkaar in het ontmoeten, het stil zijn, het samen 
spreken, eten, zingen in een koor. Daarnaast zijn we onderdeel van de samenleving van Almere Haven. 
Goede Rede wil voor de samenleving een plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor een goed 
gesprek, waar activiteiten worden georganiseerd met aandacht voor elkaar waardoor verbindingen 
kunnen ontstaan. 
Vanuit de traditie is er in Goede Rede oecumenische samenwerking en die willen we graag behouden ook 
al maakt het parochiebestuur geen deel meer uit van de samenwerking. 
De rekening Samen Werkende Kerken wordt beheerd door de PGA. Financieel gezien moet de oecumene 
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, 
gespreks- en leeskringen. 
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. 
Op het toezeggingsformulier kunt u invullen hoe u ons wilt steunen en met welk bedrag. 
We hopen dat u ruimhartig geeft en zijn blij met iedere gift. 
Doet u mee? 
 
namens de WKR en werkgroep Oecumene. 
Ina Oostenbrink  Vincent Oomen 
 

Toezeggingsformulier 
Ondergetekende: 
Naam: …………………………………  
Adres: ………………………………… ……….Postcode: … …       
E-mail adres: ……………………………….. Telefoon …………… 
draagt bij voor de oecumenische activiteiten een bedrag van € --------. 

 Ik maak mijn bijdrage over in de aangekruiste termijnen:  
o februari       o maart               o april       o mei   o juni             o juli 
o augustus      o september      o oktober      o november   o december 

 Ik stort het bedrag op het rekeningnummer: 
NL 38 INGB 0007 5363 33 t.n.v. Samenwerkende Kerken Almere ovv gift kerkbalans 2023 
NL 42 RABO 0301 0003 87 t.n.v. Samenwerkende kerken ovv gift kerkbalans 2023 

  Ik wil graag meedoen in het traject van digitaal bijdragen en meldt mij aan bij  
kerkelijkbureau@pkn-almere.nl 

Informatie over andere manieren om Goede Rede te steunen: 
U kunt Slim doneren door periodiek te geven voor een periode van minimaal 5 jaar 
U kunt Goede Rede in uw nalatenschap benoemen voor een legaat 

Ook is het mogelijk om te geven voor het behoud van Goede Rede als icoon voor Almere: 
U kunt bijdragen als steun lid en maakt eenmalig een bijdrage over. 
U wordt Vriend van Goede Rede voor een vast bedrag per jaar. 
 
Datum: …………………………… Handtekening: …………………………… 
 
Dit ingevulde deel graag inleveren in  
Goede Rede, (postvak Ina Oostenbrink) Kerkgracht 60, 1354 AM Almere 
U kunt ook een foto of scan maken en die versturen naar: kerkelijkbureau@pkn-almere.nl 
 



Dit deel van het formulier kunt u bewaren voor uw eigen administratie  
 
Oecumenisch kerkcentrum Goede Rede  
TOEZEGGINGSFORMULIER 2023*  
 
Ondergetekende:  
Naam: ……………………………………………….E-mail adres: ……………… 
Adres: ………………………………………………..Postcode: ………. ……  
 
heeft in 2023 een bedrag van € -------- toegezegd voor de oecumenische activiteiten.  
 
Dit bedrag wordt betaald in …….... termijn(en) van € …………..  
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  
 
* de toezegging heb ik opgestuurd naar: 
het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Almere 
Kerkelijk bureau PGA, Chicagostraat 101, 1334 KD Almere kerkelijkbureau@pkn-almere.nl 
bij Goede Rede ingeleverd in het postvak van Ina Oostenbrink.  
 
NB Betalen via een machtiging op bijgaande rekeningnummers is helaas niet mogelijk. 



 


