
 

Nieuwsbrief Nr. 13 –  27 november 2015 

Beste mensen, 

Deze zondag begint een nieuw kerkelijk jaar. Aanleiding om een nieuwsbrief te schrijven. 

Sint Maarten vieren 

Vooral in Noord Holland wordt in veel plaatsen op 11 november 

het feest van Sint Maarten gevierd. Almere Poort is een nieuwe 

stad, maar die oude traditie wordt ook hier in ere gehouden. En 

met groeiend enthousiasme. Voor de derde keer werd in Almere 

Poort op 11 november een optocht georganiseerd. De kinderen 

verzamelen zich bij het buurthuis en gaan in optocht naar het 

Klokhuis.  Sint Maarten met zijn rode mantel en zwaard gaat 

voorop, gevolgd door meer dan 200 kinderen met lichtjes en 

lampionnen. Bij het Klokhuis wordt het verhaal van Sint Maarten verteld. Na het verhaal is er 

chocomelk voor de kinderen en mogen ze bij het kampvuur een broodje roosteren. Net als vorig jaar 

mocht ik Sint Maarten spelen en het verhaal vertellen. Hoe Maarten zijn officiersmantel in tweeën 

snijdt met zijn zwaard en de helft aan een bedelaar geeft. En dat hij dan ’s nachts in zijn droom Jezus 

ziet, die daar in de poort ligt als die bedelaar, met de mantel van Maarten om zich heen. En dat Jezus 

hem zegt: “Wat je aan deze minste broeder hebt gedaan, heb je voor mij gedaan”.   

Met Sint Maarten op weg naar het Kerstfeest 

In de vijfde eeuw begon Advent nog op 11 november, later werd dat ingekort tot vier weken. Toch 

heeft het wel iets om Advent met het feest van Sint Maarten 

te laten beginnen. Advent is de voorbereiding op de komst 

van Hem die al zijn rijkdom heeft opgegeven en omwille van 

ons arm is geworden. Sint Maarten laat zien wat dat voor de 

volgelingen van Jezus betekent: Omdat Jezus arm is 

geworden, kunnen wij Hem tegenkomen in elke arme 

bedelaar: “alles wat je voor één van deze minste broeders van 

Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.”  

Collecte op de eerste zondag van Advent 

In veel Protestantse Gemeenten wordt op 29 november gecollecteerd voor Missionair Werk en 

Kerkgroei van de Protestantse Kerk. Deze keer is de collecte speciaal bestemd voor de 

Pioniersplekken in het land.  Om de collecte te promoten is er natuurlijk collectemateriaal gemaakt.  

Er is een poster en een speciale collectefilm. De Schone Poort figureert als voorbeeldproject.  Kijk op 

de website van Missionair Werk. 

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/agenda/agenda/Paginas/Collecte-Missionair-Werk-en-

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/agenda/agenda/Paginas/Collecte-Missionair-Werk-en-Kerkgroei-Help-de-nieuwe-kerk-in-Almere.aspx


Kerkgroei-Help-de-nieuwe-kerk-in-Almere.aspx  

Ik hou er niet zo van om voor eigen parochie te preken, maar natuurlijk 

wil  ik deze collecte van harte bij jullie aanbevelen.  

Diner bij de Kerststal 

Na Sint Maarten begonnen meteen de voorbereidingen voor het 

Kerstfeest. Het is duidelijk dat de Levende Kerststal een traditie aan het 

worden is. De laatste weken krijgen we steeds vragen: "Wanneer doen 

we het? Ik wil weer mee doen!" Fijne reacties  van mensen die het werk 

in Poort een warm hart toedragen.  Dit jaar is de opzet rondom de 

kerststal wat anders dan vorig jaar. Dat is omdat de schoolvakantie al 

vrij ver voor kerst begint. Wij willen voor 2 x 100 mensen een feestelijk kerstdiner serveren in de 

parkeergarage onder Woonmere. De eerste groep om  16.00 uur en een tweede groep om 19.00 uur. 

De mensen uit de verschillende woonvormen voor begeleid 

wonen worden uitgenodigd; en ook de mensen uit Poort die 

ingeschreven staan bij VLA (Voedsel Loket Almere); en 

natuurlijk de buurtbewoners. Een grote onderneming  om Kerst 

echt Kerst te laten zijn. De levende kerststal is daar natuurlijk 

het middelpunt van. Tijdens het diner wordt het Kerstverhaal  

uitgespeeld: herders, wijzen, engelen, Herodes enz.  Kosten 

voor een volwassene € 5,00 voor kinderen onder de 12 jaar 

€1,00. Op de speciale website www.dinerbijdekerststal.nl kun 

je je aanmelden.   

Vrijwilligers nodig 

Als je niet wilt dineren, kun je je natuurlijk ook aanmelden als vrijwilliger. We organiseren het feest 

samen met VEG "De Veilige Haven" en de "Schaapspoort" van de Wegwijzer-gemeente. Het is 

duidelijk dat er heel veel vrijwilligers nodig zijn om dit evenement tot een succes te maken. Mensen 

die een rol willen spelen om het kerstverhaal uit te beelden,  maar ook veel helpende handen bij het 

koken, serveren, afruimen, tafeldekken, afwassen. enz. Graag doen we een beroep op jullie.  Doe 

mee dan wordt het vast een prachtig Kerstfeest! Je kunt je aanmelden met een email naar 

dinerbijdekerststal@gmail.com. 

Een goed gevoel…. 
Het is mooi dat er in de weken voor Kerstfeest zoveel acties op touw worden gezet voor goede 
doelen. Natuurlijk speelt ook de commercie speelt daar handig op in. Op facebook zag ik een 
reclamefilmpje van een Engelse onderneming, waarin helemaal geen reclame gemaakt werd voor die 
firma, maar alleen werd opgeroepen om iets voor eenzame en oudere mensen te doen. De 
reclamecampagne is toch een succes, de verkoop stijgt met 10%. Want het maakt voor de winkel 
natuurlijk niet uit of je iets voor jezelf koopt of om het weg te geven voor het goede doel.  
 
Ook na Kerst…. 

 Maar na Kerstfeest gaat het leven natuurlijk gewoon verder. Het is 
fijn dat we de cliënten van het Voedsel Loket in Almere een gezellig 
diner kunnen bezorgen, maar ze moeten in 2016 weer gewoon 
rondkomen met een minimaal inkomen. Daarom vraag ik in deze 
nieuwsbrief ook even aandacht voor de VLA-acties in de 
decembermaand. Er zijn ruim 700 vrijwilligers nodig! Maar als er 
genoeg vrijwilligers zijn, kunnen er genoeg boodschappen worden 

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/agenda/agenda/Paginas/Collecte-Missionair-Werk-en-Kerkgroei-Help-de-nieuwe-kerk-in-Almere.aspx
http://www.dinerbijdekerststal.nl/
mailto:dinerbijdekerststal@gmail.com


opgehaald om 500 gezinnen (2000 personen) 2 maanden te voorzien van basislevensmiddelen. Je 
kunt je als vrijwilliger aanmelden op www.voedselloketalmere.nl  
 
Geloven met je ogen open 

“Wij zouden Jezus willen zien” dat is de titel van het proefschrift van Dr. Doddy van Leeuwen Assink. 

Op 16 november promoveerde ze aan de Vrije Universiteit. Ook vanuit de Schone Poort willen wij 

haar van harte feliciteren. Het is toch wel heel bijzonder dat in de Bijbelvertelbus nu een doctor in de 

godgeleerdheid aan de kinderen de verhalen van Jezus vertelt ☺.  Foto 5 

Voorin het exemplaar van het proefschrift dat wij van Doddy kregen, had zij geschreven: “…om ook in 

de Schone Poort Jezus te laten zien”.  Dat is een mooie opdracht.  Vaak denken wij dat “zien” bij 

geloven niet zo belangrijk is. Jezus zegt immers “Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven”. 

Toch is voor Johannes het zien van Jezus een telkens terugkerend thema: “het Woord is mens 

geworden…en wij hebben zijn grootheid gezien” (Johannes 1:14) en verderop in het evangelie 

“….Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. Juist bij het Kerstfeest moeten we niet alleen onze 

oren, maar ook onze ogen open houden. “Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien 

wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’” De herders krijgen niet alleen het 

goede nieuws te horen, ze mogen het ook zien. Daarom bedacht Sint Franciscus 800 jaar geleden dat 

het mooi zou zijn om een levende kerststal te maken. Om te laten zien hoe menselijk Jezus in ons 

midden is. En wij volgen het voorbeeld van Franciscus, omdat wij ook in Almere Poort Jezus willen 

laten zien. 

Ik wens jullie een gezegende en goede adventsperiode toe, 

Met een hartelijke groet, 

Pieter ter Veen  

http://www.voedselloketalmere.nl/

