
 
Nieuwsbrief Nr. 8 – 12 mei 2014 

De kerk op wielen op weg 
Op Palmzondag reed de Kerk op Wielen 
van de boerderij van de familie van Baren 
in Almere Haven naar haar eerste 
standplaats. De route was van te voren 
zorgvuldig uitgestippeld, want we mogen 
met de bus niet op de snelweg komen. In 
een kleine optocht ging het richting 
Cascadepark in Almere Poort.  

 
  

Daar werden we opgewacht door een groepje belangstellende 
gemeenteleden.  Bij het labyrint waren daar in de Goede Week 
verschillende activiteiten. In heel Almere Poort was huis aan huis een 
flyer verspreid om de mensen daarvoor uit te nodigen.  

Paasactiviteiten 
Voor de volwassenen was er de mogelijkheid om het Paaslabyrint te 
wandelen. Wandelend naar het centrum van het labyrint kwam je langs 
zeven symbolen die uitnodigden om te mediteren over de betekenis van 
het lijden van Christus. In het hart van het labyrint was een bron gemaakt 
als symbool van de Opstanding en het nieuwe leven. Woensdagmiddag 
kwamen 45 kinderen naar de bus om een Palmpaasstok te maken. In de 
flyer stond ook dat er een Paasmand kon worden besteld om familie, 
vrienden of buren te verrassen. Van die mogelijkheid maakten maar een 
paar mensen gebruik, maar zij bereikten met die Paasmand wel wat onze 
bedoeling was: iemand een mooie Paasverrassing bezorgen. Al met al was 
het heel goed om in deze Goede Week voor Pasen voor het eerst in actie 
te zijn met de Kerk op Wielen. Er kwam geen grote menigte mensen op af. 
Dat hadden we ook niet verwacht. Maar de reacties van de mensen die 
wel kwamen, waren heel positief. Het meest bijzonder waren misschien 
wel de reacties van de mensen die nieuwsgierig naar onze opvallende bus 
toekwamen en verrast ontdekten dat het om de kerk ging. We hadden een 
paar mooie ontmoetingen, met soms heel diepgaande gesprekken. 
 

 
Pasen: Bron van Leven 

 



Poort Sociaal Festival 
Twee weken na Pasen, op zaterdag 10 mei, 
stond de Kerk op Wielen op het “Poort 
Sociaal Festival”.    Dat festival was een 
initiatief van Woonmere en 
InteraktContour. Deze organisaties hebben 
in een gebouw aan de Europalaan twee 
woongroepen voor mensen met een 
hersenletsel. De bewoners willen graag 
meer contact met de buurt. Het “Poort 
Sociaal Festival”  moet de integratie met de 
buurt bevorderen.   

Op het plein voor het gebouw van Woonmere was een 
podium waar een gevarieerd programma met o.a. een 
optreden van  het Talenten Palet, een koor voor mensen 
met en zonder zichtbare beperking en de Time Out Special 
Band oftewel de Tosband, een mix van muzikanten met en 
zonder verstandelijke beperking. Rond het plein waren 
kramen waar allerlei maatschappelijke organisaties zich 
presenteerden. En daar stond dus ook de bus van de 
Schone Poort. We wilden op het festival met name reclame 
maken voor de Vakantie Bijbel Week. Dus hadden we voor 
de kinderen een suikerspinmachine. Jammer genoeg was 
het zaterdag koud en regenachtig weer. Dus waren maar 
weinig kinderen, al hebben we zeker nog zo’n 40 
suikerspinnen gedraaid en minstens zoveel flyers voor de Vakantie Bijbel Week uitgedeeld. En er kwamen ook nog 
heel wat grote mensen een kijkje nemen in de bus, die de folder van de Schone Poort meekregen. Zo moet de kerk 
op wielen langzamerhand een bekende verschijning in Almere Poort worden, als een plek waar mensen terecht 
kunnen. Toch was reclame voor de Schone Poort niet het eerste en belangrijkste doel om mee te werken aan dit 
festival. Het motto van het festival was “Leven met elkaar en voor elkaar”. De ouders hebben Woonmere opgericht 
omdat ze willen dat hun kinderen zoveel als mogelijk kunnen participeren in de samenleving en niet ergens achter 
slagbomen worden weggeborgen. Dat is ontzettend belangrijk en dus steunen wij zo’n initiatief. 

Vakantie Bijbel Week 
In de komende weken zullen we bekijken hoe we de Kerk op Wielen verder gaan 
inzetten. In ieder zullen we er elke derde zondag van de maand Kerkcafé houden. Een 
ander programma dat op stapel staat is  de Vakantie Bijbel Week (VBW) . Die wordt 
georganiseerd in samenwerking met “de Wegwijzer”. De VBW is een week waarin we 
met kinderen bezig zijn met het evangelie, door middel van liedjes zingen, knutselen, 
luisteren naar verhalen uit de Bijbel en nog veel meer. De VBW wordt gehouden van 2 
– 9 augustus.  De bedoeling is dat er twee groepen komen. De jongere kinderen 
hebben hun activiteiten in basisschool “de Kleine Wereld”, de oudere kinderen zullen 
in en rond de bus in het Cascadepark de Vakantie Bijbel Week beleven. We gunnen 
heel veel kinderen het plezier van de zo’n week en dus hebben we ook heel veel 
vrijwilligers nodig! We hebben mensen nodig die willen helpen met knippen en 

plakken, verhalen willen vertellen, maar ook die limonade willen schenken of op de allerkleinste kinderen willen 
passen. Voor iedereen is er iets te doen dat bij hem of haar past! Meld je dus aan als vrijwilliger: 
info@deschonepoort.nl of bel 0645182316 

Ga met goede moed op weg naar het Pinksterfeest. Een hartelijke groet,  Pieter ter Veen 

Adres: Hermesstraat 7, 
 1363TP Almere  

Website: www.deschonepoort.nl 
Nieuwsbrief niet meer ontvangen?  

Stuur een mail naar unsubcribe@schonepoort.nl  

email: info@deschonepoort.nl   

 

Soms is pionieren suikerspinnen draaien 

Thema van de VBW: Zeesterren. 
Het materiaal is van de HGJB 
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