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Levende Kersstal  

“Welkom in onze stal. Ik ben herder Piet. Weet je wat een herder is? Inderdaad, een herder zorgt voor de 
schapen. En dat is best zwaar werk, want schapen zijn eigenwijze beesten.  Ze lopen zo maar weg.  Ze breken een 

poot of worden ziek omdat ze iets verkeerds hebben gegeten. Of erger 
nog, er komt een wolf of een ander wild dier. Nee, herder  zijn is niet zo 
makkelijk.  Maar ik doe het met liefde,  want ik houd van mijn schapen. 
En herder zijn zit me in het bloed, want ik kom uit een familie van 
herders.  Mijn vader was herder, mijn grootvader en overgrootvader, 
ze waren allemaal herders.   Ik wil jullie graag vertellen wat er ooit in 
onze stal is gebeurd.  Heel vroeger, meer dan tweeduizend jaar 
geleden. Maar het is zo’n  bijzonder verhaal, dat het tot op vandaag 
wordt doorverteld…. 
Zo ongeveer begon ik mijn verhaal voor de kinderen die in de week voor 
Kerstfeest bij de levende kersstal op bezoek kwamen. Meer dan 350 

kinderen in Almere Poort hebben het kerstverhaal gehoord. Het verhaal werd verteld, terwijl  het bij de stal werd 
uitgebeeld:  Jozef en Maria die op reis gingen en in een stal moesten slapen.  De engel die het goede nieuws kwam 
vertellen. De herders die naar de stal gingen. De wijzen die ook op zoek gingen.   
De zaterdagavond was heel speciaal. We 
zouden een kerstlichtjes tocht gehouden.  Die 
begint met de oproep tot inschrijving. In 
groepjes trekken de kinderen (met hun 
ouders) door Poort, op zoek naar het kind in 
de kribbe. Onderweg komen ze allerlei mensen 
tegen. Bedelaars, die geen geld hebben om op 
reis te gaan. De boze Herodes  die ook zoekt 
naar het kind (en dus op een dwaalspoor moet 
worden gebracht) De herders natuurlijk. En de 
wijzen. Een avontuurlijke tocht,  maar aan het 
eind vinden ze natuurlijk Maria en Jozef en het 
Kind,  dat in een voerbak ligt.  
Helaas werkte het weer niet mee. Toen we 
zaterdagmiddag alles klaar wilden zetten voor 
de tocht, goot het van de regen. Zouden we de 
tocht maar niet afgelasten?  Dat zou voor die 
kinderen die ondanks het slechte weer toch 
zouden komen een enorme teleurstelling zijn. Een andere oplossing diende zich aan. De kerststal stond op een 
pleintje tegenover het gebouw van “Woonmere”  en “Interakt Contour”,twee zorginstellingen. Onder dat gebouw is 
een grote parkeergarage. We kregen toestemming om de route voor de Lichtjestocht in de parkeergarage uit te 
zetten. In de school ernaast was de “inschrijving” en maakten de kinderen een lampion voor de lichtjestocht. Het 
was nog een heel karwei om alles klaar te zetten en de stal van het plein naar de parkeergarage te verhuizen, maar 
alles was op tijd klaar.  Niet gehinderd door regen en wind liepen de kinderen hun lichtjestocht. Ook een aantal 
bewoners van Woonmere en Interakt Contour kwamen in hun rolstoel naar beneden en konden meedoen aan de 
tocht. Ondanks het slechte weer hadden toch nog zo’n 70 bezoekers.  
Zondag de 22e zouden we het verhaal  ook nog een paar keer uitspelen, maar vanwege de slechte weersverwachting 



hebben we dat maar afgelast. Ook al waren de weersomstandigheden soms bar, we hebben er weer erg van 
genoten. “Ik verkondig u grote blijdschap”  zegt de engel tegen de herders. Het is mooi iets van die blijdschap te zien  
als je op deze manier die boodschap probeert door te geven.  

Samenwerking 
Even als vorig jaar was de levende kerststal een succes. Even als vorig jaar moest er veel werk worden verzet.  En 
even als vorig jaar werkte het weer ook niet erg mee. Maar een groot verschil zit in de samenwerking. Voelden we 
ons vorig jaar nog een beetje een vreemdeling die de weg niet wist en de taal niet sprak. Dit jaar constateerden we 
met vreugde hoeveel contacten er al gelegd zijn en hoeveel makkelijker de organisatie verliep.  Van de gemeente 
Almere  kregen we zomaar een flinke subsidie. Met de winkeliersvereniging waren plezierige contacten.  Van 
Woonmere kregen we geweldige support. We hadden al een mooi lijstje met vrijwilligers van de Protestantse 
Gemeente Almere.  En heel blij zijn we natuurlijk met de samenwerking met Mark Zeldenrust van het Poorthuis en 
Gemeente de Wegwijzer.  Dat geeft vertrouwen dat er iets aan het groeien is. En natuurlijk: heel veel dank aan alle 
vrijwilligers, want zonder jullie…(enz. je snapt het wel) 

Labyrint 
Een ander project dat alleen dankzij goede samenwerking tot stand kon komen, is het labyrint. In de vorige 

nieuwsbrief vertelde ik over de aanleg daarvan.  
Op 20 november werd feestelijk de voltooiing 
gevierd.  Het was een gezellige bijeenkomst 
met de vrijwilligers en vertegenwoordigers van 
de sponsors. In “Almere Vandaag”  werd over 
dit gebeuren het volgende gemeld: 
 “Naast het Klokhuis in Almere Poort hebben 
bewoners een moestuin in de vorm van een 
labyrint aangelegd. Gisteren werd het 
bewonersi nitiatief feestelijk geopend. Dit is een 
goede plek waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en kunnen nadenken", zei initiator 
Pieter ter Veen tijdens de opening.Ter Veen is 
dominee van De Schone Poort, een initiatief van 
de wijkgemeenteStadsPoort van de 

Protestantse Gemeente Almere. Jurgen van Staaden, architect en bewoner van Almere Poort, blikte terug op begin 
van het project en de hobbels die de bewoners hebben moeten nemen: van de locatiekeuze tot de watervoorziening. 
Uiteindelijk kwam de plek naast het Klokhuis beschikbaar en werkte het Waterschap Zuiderzeeland mee aan de 
aanleg van een waterpomp. Van Staaden bedankte woningcorporatie Ymere voor de financiële bijdrage aan het 
project. ,,Nu moet het allemaal zijn weg gaan vinden en moeten de scholen en gezinnen in dewijk er bekend mee 
worden." De feestelijke bijeenkomst werd besloten met het zaaien van wintertarwe in de moestuin. 

Pionieren in Poort 
Ruim een jaar geleden werden de eerste contacten gelegd met de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei van de 
PKN. Die contacten hebben er toe geleid dat de Schone Poort een Pioniersplek van de PKN is geworden. Op 13 
december was het zover : de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Protestantse Gemeente 
Almere  en Missionair werk en daarmee de officiële start van de Schone Poort.  Utrecht stuurde daarover een 
persbericht rond:  
 
Op vrijdag 13 december a.s. wordt om 16.00 uur in Almere de 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de 
Protestantse Kerk in Nederland en pioniersplek ‘De Schone 
Poort’. Deze pioniersplek staat in de nieuwbouwwijk Almere 
Poort waar weinig menskracht en mogelijkheden zijn om kerk te 
zijn in de wijk. Het is de eerste samenwerkingsovereenkomst 
voor een pioniersplek-nieuwe-stijl. 

Bij de realisatie van deze pioniersplek werken de Protestantse 
Gemeente Almere i.w., het pioniersteam en de afdeling Missionair 
Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk samen. Door het 
ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst verklaren ze 
de komende drie jaar te willen bouwen aan deze protestantse pioniersplek. Initiatiefnemer ds. Pieter ter Veen 



verwoordt de achterliggende gedachte als volgt:  “Er bleek in de wijk helemaal geen kerk te zijn en er zijn ook geen 
plannen om er één te gaan bouwen. Het is een wijk met bovengemiddeld veel financiële stress, huiselijk geweld en 
echtscheidingen. In die situaties willen we er zijn voor de mensen in de wijk.” 
‘De Schone Poort’ biedt nu al een kerkcafé, een labyrint, een luisterend oor en meer. Voor meer informatie zie 
www.deschonepoort.nl 

SRV-wagen als rijdende kerk 
Dat het nieuws over de Schone Poort aan de grote klok werd gehangen, hebben we geweten. Van alle kanten werd 
om meer informatie gevraagd. Vooral  de plannen voor een SRV-wagen als rijdende kerk maakten nieuwsgierig.  
Ook Omroep Flevoland maakte een aardige nieuwsflits over dit item. Op www.deschonepoort.nl  kun je dit en ander 
nieuws bekijken.  Inmiddels is een SRV-wagen aangekocht en kunnen we begin januari starten met  de verbouwing 
en inrichting. De volgende nieuwsbrief kunnen we vast meer vertellen. 

Tenslotte 
Ik zou nog wel even door kunnen gaan, want er valt nog wel meer te melden. Maar deze nieuwsbrief is al te lang.  
Dat krijg je als je het nieuws zo lang opspaart, maar het was de afgelopen maanden zo druk dat ik niet aan het 
schrijven van een nieuwsbrief toekwam. De rustige dagen tussen Kerstfeest en Oud en Nieuw bieden een mooie 
gelegenheid om dat verzuim goed te maken.  Met als goed voornemen om in de komende tijd wat regelmatiger van 
ons te laten horen,  want er zijn volop plannen voor het nieuwe jaar.  Met Kerstfeest in de rug gaan we vol 
vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet. Kerstfeest vertelt ons immers dat God in Jezus heel dicht bij ons komt.  Die 
nabijheid is bron van moed en inspiratie. Daaruit mogen we leven en werken, ook in 2014. 
 
Pieter ter Veen 
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