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Van Pasen naar Pinksteren
De vorige nieuwsbrief werd voor het Paasfeest verstuurd. Hoog tijd dus voor een
nieuwe. Met een gedetailleerd verslag van alle activiteiten zou deze nieuwsbrief veel te
lang worden, want we hadden een druk programma: op Palmzondag was er ’s middags
Bijbelvertelbus en ’s avonds Kerkcafé (Het weer was op Palmzondag bar en boos, dus
waren we verrast dat er toch nog twee kinderen met hun ouders naar de Sterrenschool
kwamen om Palmpaastokken te maken. ’s Avonds stond de Kerk-op-wielen te schudden
op zijn onderstel door de storm); op witte Donderdag stond in de Sterrenschool een
groot scherm om samen naar The Passion te kijken; op Stille zaterdag stonden we op de
Paasmarkt in de Homerusmarkt; op Koningsdag waren we bij de Vrijmarkt in het
Cascadepark; de zaterdag voor Pinksteren waren we bij de Pinksterinn van de
Protestantse Wijkgemeente “StadsPoort”; Pinksterzondag werd de Kerk-opWielen weer
in het Cascadepark geparkeerd. Toen ik aan deze brief begon, ontdekte voor de
zoveelste keer dat ik vergeet om foto’s te maken, als ik druk bezig ben. En dus is het
fotoverslag zeer beperkt. Hiernaast staat de enige foto die ik heb van het
Palmpaasstokken maken..
Niet alles liep zoals gehoopt – zo speelde het slechte weer rond Pasen ons behoorlijk parten – toch kijken we met veel
voldoening terug. We hebben echt het gevoel dat er wat beweging in begint te komen. En wat heel bijzonder is: we
krijgen steeds vaker de vraag of de kerk ook mee wil doen met evenementen in Poort.
Paasmarkt in de Homerusmarkt

Een paar weken voor Pasen kwam de vraag van de
Homerusmarkt of de kerk ook op hun Paasmarkt
wilde staan. We kregen twee “kiosken” tegenover
elkaar. In de ene was een boekentafel en een
knutselhoek voor de kinderen. In de andere hadden
we een bron gebouwd aan de voet van het kruis als
symbool van de dood en opstanding van Christus. Het werkte als een mooie blikvanger. Daarnaast konden kinderen
kijken naar een tekenfilmpje over het Paasverhaal (met een koptelefoon voor het geluid). Voor de volwassenen was er
een presentatie met fragmenten uit “The Passion”. We hadden over belangstelling niet te klagen. Heel veel gesprekken
en gesprekjes. En ook over de de boekverkoop waren we best tevreden 

Koningsdag

Op koningsdag werd in het Cascadepark een
vrijmarkt georganiseerd. De organisatoren
vroegen of wij daar ook een activiteit voor de
kinderen wilden. organiseren. En dus werd de
zondagavond ervoor de Kerk-op-wielen naar het
park gereden. We draaiden onze activiteiten in
vier blokjes: suikerspinnen draaien, bijbelse
koningsverhalen vertellen, liedjes zingen over die
koningen en kronen versieren. Natuurlijk trok de
suikerspin de meeste belangstelling, maar bij de
verhalen en de liedjes zat de bus ook telkens vol.
En ook werden er een heleboel kroontjes
geschilderd. Aan het eind van het festijn werden al
die kroontjes opgehangen aan de poort bij het
labyrint.

Pinksterinn
Op zaterdag 23 mei organiseerde de Protestantse Wijkgemeente
StadsPoort een “Pinksterinn”. Na de start in kerkcentrum de
Lichtboog gingen de mensen naar het nabijgelegen “Den Uylpark”.
Daar hadden we ook de Kerk-op-Wielen geparkeerd. Bij de bus was
een gezellige picknick. In het park werd gevliegerd, gevoetbald en
gewandeld. Het bleek een goede greep te zijn om met de Kerk-opwielen hierbij te zijn. Veel gemeenteleden hadden best van de
Schone Poort gehoord, maar zij konden
zich moeilijk een voorstelling vormen
van waar we mee bezig zijn.
Dankzij deze actie kwam het –letterlijk- veel dichterbij. Het mooist van al: spontaan
meldde iemand zich aan om mee te werken. We hebben er weer een teamlid bij!

Schaapskudde in het Cascadepark.
Op Pinksterzondag kwam de schaapskudde van Almere naar het Cascadepark. Natuurlijk
moest de Schone Poort ook weer present zijn. Onder het toeziend oog van de kudde gaf
Klazien breiles aan de kinderen. En Pieter mocht schapen en herderverhalen vertellen.
Op Youtube staat een leuk filmpje van het evenement
(https://www.youtube.com/watch?v=joM368cfTZY

Dag van het Park
Een week later, 31 mei, was de “Dag van het Park” . “Buitenstad”,
een organisatie die zich bezighoudt met groene activiteiten in
Almere heeft een folder gemaakt over alle Almeerse parken. Die
folder werd deze dag aangeboden aan wethouder Frits Huis. De
ceremonie was in het Cascadepark, bij het labyrint. Ons werd
gevraagd om bij die gelegenheid uitleg te geven over het labyrint.
Het programma verliep wat rommelig en van een meditatieve
wandeling kwam weinig terecht, maar veel mensen hebben kennis
gemaakt met de Schone Poort. Soms tot hun verbaasde verrassing:
“Doen jullie dit vanuit de kerk?!
Boekwinkeltje
Na de Paasmarkt kregen we een email met de vraag of we in de Homerusmarkt een boekwinkeltje wilden beginnen.
Totdat de winkeltjes verkocht of verhuurd worden, mogen wij gebruik maken van twee “kiosken”. Zo’n aanbod biedt
natuurlijk geweldige mogelijkheden, maar kunnen we het bemensen? We besloten de kans aan te grijpen. Klazien
mailde en belde naar mensen die bij eerdere activiteiten hadden meegedaan met de vraag of ze in waren voor deze
onderneming. Ook de Vrij Evangelische Gemeente “De Veilige Haven”, waar we goede contacten mee hebben, doet
mee. Tot onze vreugde zaten we op donderdagavond 28 mei met veertien vrijwilligers in onze huiskamer om de
plannen verder uit te werken. Nog eens 5 anderen zegden toe om mee te doen, maar konden er niet bij zijn. Tot de
zomervakantie zullen we elke zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. In de ene kiosk staat een boekentafel met kinderbijbels
en andere christelijke boeken en boekjes. In de kiosk daartegenover is een vertelhoek met een verhalenkoffer en een
knutselhoek voor de kinderen. Zaterdag 31 mei gingen we van start

Zomervakantie
In de vakantiemaanden zullen de activiteiten op een laag pitje staan. In juli en augustus is er geen kerkcafé en geen
bijbelvertelbus. Toch aarzelen we of de kerk wel helemaal met vakantie kan gaan. We vragen ons af of er in deze
periode niet iets voor jongerenmoet worden georganiseerd. Er wonen nog maar weinig oudere tieners in Almere Poort,
maar er is wel een flinke groep jonge tieners (“brugklassers”) Voor kinderen in de basisschoolleeftijd wordt best veel
georganiseerd, maar de jonge tieners vallen een beetje tussen wal en schip. We zien regelmatig groepjes kinderen van
die leeftijd die zich kennelijk vervelen en dus vervelende dingen gaan doen. Het zou dus goed zijn om voor deze groep
een activiteit te bedenken. We zijn hierover met de gemeente en andere organisaties in gesprek, maar alles zit
natuurlijk vast op voldoende vrijwilligers.

Na de vakantie…
Natuurlijk zijn we ook al weer bezig met plannen voor na de vakantie. We staan voor een belangrijke beslissing ten
aanzien van het Kerkcafé. Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat 1x per maand te weinig is. We spreken over het
Kerkcafé als een “Bij-1.2.3-komst”. De woordspeling is duidelijk: het gaat om bijeenkomen. En in dat bijeenkomen
gaat het om drie dingen: 1 = verbinden: elkaar ontmoeten en samen eten. 2 = verdiepen: in gesprek over bijbel en
geloof, 3 = vieren: samen zingen en bidden. Zeker het eerste komt in de knel als je elkaar maar een keer per maand
ontmoet. En mis je een keer, dan zie je elkaar twee maanden niet. Zo groeit er weinig gemeenschap. Ook hebben we
het gevoel dat we meer tijd moeten nemen voor het samen de bijbel lezen. Ook is het nu zo dat Kerkcafé en
Bijbelvertelbus op dezelfde zondag worden gehouden. We zouden het liefste willen dat de bijbelvertelbus een viering
met jonge gezinnen wordt in de trant van de Kliederkerk (zie www.kliederkerk.nl ) Kortom ingrijpende veranderingen.
Belangrijke vraag is natuurlijk: zijn er mensen genoeg om dat allemaal te organiseren? Op de komende teamtraining
zullen we de knoop doorhakken. Ik verwacht een positieve beslissing en dan zullen we in september van start gaan
Na Pinksteren
Deze nieuwsbrief is weer te lang geworden, al zit dat natuurlijk ook in de foto’s. De volgende nieuwsbrief zal na de
vakantieperiode verschijnen. Ik wens jullie allemaal een heel goede vakantie toe. Dat je ervan mag opademen.
Het is Pinksteren geweest. En met alle activiteiten hebben we ook echt Pinksteren beleefd. Net als in het begin gaat
het evangelie de straat op en klinkt het op de markt. En net als in het begin zijn de mensen verbaasd dat de kerk
verstaanbare taal spreekt. We zien dat de Geest aan het werk is, wij mogen volgen waar hij heen waait. Dan is het wel
zaak om goed te luiteren en te kijken. Daarom is gebed zo belangrijk. Ook dat leert het Pinksterfeest. Daarom vragen
we jullie gebed. Voorbede voor het werk voor jongeren en voor de plannen met het kerkcafé. Dat we daar goede
beslissingen over zullen nemen.
Met een hartelijke groet, ook namens de andere teamleden
Pieter ter Veen
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