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de kerk van morgen!
de kerk van morgen!



Voor iedereen is deze tijd anders dan anders.  

Dat geldt ook voor de kerk. Er zijn veel dingen die  

niet meer kunnen, maar tegelijkertijd ontstaat er  

ook een nieuwe creativiteit. Kerkdiensten gaan nu 

bijvoorbeeld digitaal via kerkdienstgemist.nl   

Nieuwe apparatuur is aangeschaft om dit zo 

professioneel mogelijk te kunnen verzorgen. In de 

zomermaanden is de Koffiekar langs verschillende 

huizen gegaan om contact te zoeken en te houden. 

En recentelijk nog was De Drieklank met Allerzielen 

open om een kaarsje te kunnen branden. In  

Almere Buiten zijn we zo bezig met de kerk van 

morgen. Met uw steun kunnen we de kerk van 

morgen zichtbaar maken op de plaats waar we nu al 

36 jaar lang kerk zijn. Helpt u weer mee?

Ds. Rianne Veenstra

Wat ik in de kerk van nu vind, is betrokkenheid op elkaar, geloof 

kunnen delen ook al denken en voelen we allemaal anders. Dat 

is de schoonheid van samen kerk zijn. En ook dat er meer is dan 

de eigen gemeenschap maar een aarde om goed voor te zorgen. 

Voor de kerk van morgen hoop ik op geloof in ontwikkeling, dat 

we niet stil blijven staan. Dat we meer naar buiten treden want 

we hebben warmte om te geven, en een God om in te geloven, 

‘Ik geef terug van wat ik vroeger zelf heb gekregen’ zo vat Kennith 

zijn motivatie samen om een bijdrage te geven aan de Actie 

Kerkbalans. Kennith is in de Antillen opgegroeid en ervaarde 

aan den lijve hoe het is als er een kerkgemeenschap om je 

heen staat. Mensen die je helpen als er problemen zijn. ‘Mijn 

moeder heeft veel ondersteuning gekregen bij de opvoeding 

Kennith Jones (77 jaar)  Kennith Jones (77 jaar)  

Marianne Koster (59 jaar)        Marianne Koster (59 jaar)        
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Geef vandaag voor de kerk van morgen!Geef vandaag voor de kerk van morgen!

van haar negen kinderen. De coaching en leiding van de predikant als het even mis dreigde 

te gaan met één van de kinderen, is van onschatbare waarde geweest. Zelf ben ik vanaf 

mijn 15e naar Nederland gegaan om hier mijn school af te maken en verder te studeren. 

Ik kwam bij een hospita terecht, die een beetje op mijn moeder leek. Bij haar voelde ik mij 

geborgen en diezelfde geborgenheid vond ik ook in de kerk waar ik vanaf die tijd naar toe 

ging. Ook vandaag de dag zijn er nog steeds gezinnen die de hulp en ondersteuning van 

de kerk goed kunnen gebruiken. Ik ben in elk geval iedere keer in mijn leven goed terecht 

gekomen en dat is mede te danken aan de kerk van mijn jeugd. Dit gun ik anderen ook.’

dat je niet alleen staat. Er is ruimte in onze kerk om verder te kijken: zoals vieringen 

van Taizé of Iona of op bezoek gaat bij de pioniersplek Jorwerd. De Tiny Church in 

Poort. Dat zoiets kleins zoveel groots kan betekenen in een wijk. De kerk van de 

toekomst zou wat mij betreft ook wat meer variatie kunnen bieden, zoals de tijden 

van vieringen  (op andere tijdstippen in de week) ruimte voor popsongs of liederen 

die niet in het liedboek staan en naast het orgel ook gebruik maken van andere 

instrumenten. Door de coronatijd weet ik beter wat ik mis: de rust, het aandachtig 

luisteren en het samen zingen in de kerk. Ik zie ernaar uit dat dit straks weer kan!


