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Kerkzijn vanuit Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede 
Protestantse en Oecumenische werkgroepen 

Kerkgracht 60, Almere-Haven 
                                          07-10-2021 GoedeRedepost 23 

 
Aan de Goede Redegangers, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vieren. 
Op 10 oktober is ds. Ole van Dongen onze voorganger. Hij stuurde de volgende tekst ter kennismaking: 
‘Ole van Dongen is 53 jaar oud. Hij is ooit theologie gaan studeren uit een liefde voor taal en een 
fascinatie voor mensen. Sinds januari 2020 maakt Ole deel uit van de invalpoule van de PKN als 
ambulant predikant. Na zijn eerste klus in Zaandam is hij nu voor een jaar aan het werk in de 
Protestantse gemeente Nieuwegein Zuid.  Naast zijn werk als predikant heeft hij een 
deeltijdaanstelling als Thuishulp A in Amsterdam. Ole zingt graag en veel, als koorzanger in 
verschillende projectkoren en incidenteel als gastcantor, recentelijk vooral in de Nassaukerk in 
Amsterdam. In zijn woonplaats Amsterdam is Ole tevens betrokken bij jongeren community Taizé in 
Amsterdam.’ 
De lezingen komen uit Deuteronomium 15: 1 -11 en Marcus 10: 17-31. 
 
Roze Viering op zondag 10 oktober om 16.00 uur Ontmoetingskerk van de Protestantse Gemeente 
Lelystad, Schor 4, 8224 CM 
Al voor de zevende keer wordt er een Roze Viering gehouden, die als thema heeft: ‘Onrust, verlangen 
en onhandigheid. We luisteren, zingen, zijn stil, genieten van elkaar en delen het licht. 
Mensen, afkomstig uit verschillende kerken en de Joodse gemeenschap, LHBTI’s en hetero’s, hebben 
deze viering samen voorbereid. 
De viering is voor iedereen. Met gelijkgestemden vieren en je tegelijk gesteund en omringd weten door 
de geloofsgemeenschap, geeft een gevoel van saamhorigheid en een weten geaccepteerd te zijn. Dat 
je werkelijk kunt zijn wie je bent. 

God, 
Fluister het tot mij; 

in de stilte van de dag, 
in het piekeren in de nacht, 

in de stappen die ik zet, 
dat u met mij op weg bent. 

 
Fluister het mij in, 

als de twijfel mij overvalt, 
als cynisme mijn geloof verjaagt, 

als alles zinloos lijkt, 
dat u mij niet loslaat. 

 
Fluister tot mij, 

vriendelijk en beslist, 
dat u de vaste grond wil zijn onder mijn voeten, 

als daglicht om mij heen zult zijn, 
de toekomst die mijn vertrouwen wenkt. 

 
Ds. Marleen Blootens in Petrus (lees i.p.v. mij ons) 
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Na afloop van de viering is er gelegenheid na te praten en elkaar te ontmoeten met een drankje en 
hapje. Wie mee wil helpen met de voorbereiding van roze vieringen in de toekomst kan zich melden 
via info@bureaugelijkebehandeling.nl 
Graag tot ziens bij de Roze Viering! 
 
Vieringen voor de komende weken aanvangstijd 10.00 uur op een rijtje. Vanaf oktober 2021 zal er 
ook op de tweede zondag van de maand weer een protestantse viering zijn in Goede Rede: 

 10 okt. Protestantse viering met ds. Ole van Dongen uit Amsterdam 

 17 okt. Protestantse viering met ds. Florisca van Willegen. De doop is verzet naar 5 december. 

 17 okt om 15.30 uur In de Kapel van Goede Rede een korte viering met geloofsgesprek. 

 24 okt. Protestantse viering met ds. Ton de Heer uit Oosterzee met zang van zijn zondagavondkoor. 

 31 okt. Oecumenische viering met de werkgroep voor liturgie. 
 
Informatie over de vieringen 

 Protestantse vieringen: communicatiepknhaven@gmail.com of goederedepost@gmail.com of 
door te bellen met Ina Oostenbrink 06-40484899 

 Oecumenische vieringen: aakstam@gmail.com of telefoon 5311385 Anja Stam. 

 Katholieke vieringen: cockyalmere@gmail.com of telefoon 06-53371540 Cocky Lusken 
 
Collecte opbrengsten in de afgelopen periode: 

15 Aug 2021: 
22 Aug 2021: 
29 Aug 2021: 
  5 Sept 2021: 
19 Sept 2021: 
26 Sept 2021: 

KIA Zending Pakistan      128,96 
Diaconie Quotum              48,85 
Diaconie                              99,41 
Diaconie Fietsfonds          78,40 
Diaconie Voedselloket      26,95 
Kia Vredesweek PAX       109,90 

Kerk                      118,67 
Kerk                        32,30 
DOA                        99,25 
Missionair Werk   53,05 
Kerk                        43,45 
SWK                      100,10 

 
 
 
 
Groot Onderhoud 40,00 

Gift aan de kerk van een voorbijganger 1x 5,00 en 1x 6,00 voor de kerk 
 
Informatie over de manier van geven: 
via de telefoon met Givt door de QRcode te scannen in de rode collectezak 
via de collecterekening NL06 RABO 0301 0149 06 t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening 
met bonnen te koop via: NL39 INGB 0003 9178 27 t.n.v. Coll. van beheer collectebonnenrekening. 
Uitgebreid staat dit ook vermeld op de website www.goederede.nl 
Collectedoelen: 
10 okt. 1e Diaconie Meubel en Witgoed Loket Almere 2e Jong Protestant (JOP) 3e CZWO project 
17 okt. 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat 2e Kerkelijke activiteiten Goede Rede 
Deze doelen rekenen op onze steun! Dank voor uw bijdrage! 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
Meeleven: 
Diverse ziekenhuisafspraken en opnames ontregelden het dagelijkse ritme van Nel Steenstra en Janna 
Lefering, Achterwerf 136, 1357 BR. Als u dit leest hopen we dat het herstel voor beiden thuis goed mag 
verlopen. 
Zorg is er om mantelzorgers die een zware taak hebben in de 24/7 situatie. Het zijn er meer dan wij 
zien in onze gemeenschap. Wij wensen hen mensen toe die nabij zijn om u even van de zorg te 
ontlasten. 
 
Nu ik afgelopen zondag officieel verbonden ben aan de gemeente, neem ik daarmee ook het pastorale 
stokje van ds. Dirk-Jan Lagerweij over. Omzien naar elkaar gebeurt gelukkig ook door de 
contactpersonen en door gemeenteleden onderling. Wanneer er echter meer aandacht nodig of 

mailto:info@bureaugelijkebehandeling.nl
mailto:communicatiepknhaven@gmail.com
mailto:goederedepost@gmail.com
mailto:aakstam@gmail.com
mailto:cockyalmere@gmail.com
http://www.goederede.nl/
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gewenst is, kan er uiteraard ook een beroep op mij worden gedaan. Neem gerust contact op als u een 
gesprek wenst, of iets door wilt geven. Mijn gegevens: ds. F. van Willegen-Kerkvliet, bereikbaar per 
telefoon: 06 1359 9841 en per mail: fvanwillegen@gmail.com. In principe ben ik op maandag en 
woensdag in Almere aanwezig. 
 
À Dieu 

Het was goed en fijn om afgelopen zondag de verbintenis van Florisca met en voor Almere Haven te 
mogen bevestigen. En het was helemaal goed dat ik daarna de verantwoordelijkheid voor de tweede 
helft van de viering aan haar over kon dragen. Een overdracht die symbool staat voor heel het 
predikantswerk ten behoeve van Almere Haven.  
Voor mij betekende dat de afronding van mijn ‘comeback’ in Almere Haven/Goede Rede. De eerste 
keer, in 2015, was ik er bijna een jaar aan het werk. Nu 15 maanden, zij het gelukkig wel voor 
minder uren per week dan destijds, dankzij de inzet van Dirk-Jan. En aangezien ik geen ambitie heb om 
een tweede Heintje Davids te worden doet het mij goed om nu te kunnen zeggen: afgezien van 
misschien nog eens als gastvoorganger op zondag, was dit het. 
Dank voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik heb gedaan wat ik kon, met alle beperkingen van dien. 
Ik wens jullie allen, leden van de geloofsgemeenschap Goede Rede, samen met jullie nieuwe predikant, 
alle goeds! Vaya con Dios en à Dieu! 
Riek van Haeringen 
 
Uit de WKR 
Wie gastlid wil worden in Almere-Haven doet er het beste aan een mail te sturen naar de scriba van de 
wijkkerkenraad, Ineke Frederiks-Brandsma: scriba.pkn.almerehaven@gmail.com Vermeld in die mail je 
volledige naam (voornaam, achternaam), geboortedatum, burgerlijke staat, adres en kerkelijke staat 
(d.w.z. van welke kerk je lid bent en of je dooplid bent, geconfirmeerd of belijdend lid). Zie meer 
informatie in de bijlage en in de vorige GoedeRedepost ook in de lectuurkast is informatie te vinden. 
Solidariteitskas 
Op het kerkelijk bureau heeft onze medewerkster Mirjam weer de herinneringen voor de 
solidariteitskas klaargemaakt. De opbrengst van deze actie gaat voor de helft naar noodlijdende 
gemeentes van de landelijke kerk, het andere deel is voor de PGA Almere. Wij zoeken lopers, 
wandelaars om de post in de juiste brievenbussen te deponeren. U vindt de stapeltjes op de tafel in de 
kerkzaal. Helpt u mee? Dan is er al weer een ruime besparing op de portokosten. 
Einde inzet inval-predikanten  
Nu Florisca verbonden is aan Almere Haven en intrede heeft gedaan, zit de taak van de 
invalpredikanten Riek en Dirk-Jan er op. De overeenkomst die voor een half jaar aangegaan was, maar 
uiteindelijk 15 maanden heeft geduurd. Met woorden en een fotoboek met beelden van het voorgaan 
tijdens Covid in Goede Rede bedankte Hajo Riek en Dirk-Jan voor hun inzet en tijd. 
Extra actie kerkbalans 2021 voor rechtstreekse uitzendingen. 
Na zes weken kunnen we vermelden dat er € 2415, - is ontvangen. Hebt u nog niet bijgedragen dan is 
uw gift welkom op: NL 22 INGB 0006 9326 99 t.n.v. Beheerscommissie Goede Rede, o.v.v. 
livestreaming. 
Wij hopen dat alle Goede Rede gebruikers mee doen, zodat we een mooi resultaat krijgen voor deze 
faciliteit in de kerkzaal. 
 
Activiteiten 
KUN JE ZINGEN? ZING DAN MEE met het Oecumenisch Goede Rede Koor. 
Alle stemmen zijn van harte welkom; BASSEN in het bijzonder. Het koor wordt gedirigeerd door Rita 
Kremers; Freddy Lusken doet de muzikale ondersteuning. We repeteren op dinsdagavond van 20.00 
tot ca. 21.45 uur in Goede Rede. Iedere laatste zondag van de maand ondersteunen we de liturgie 
tijdens een oecumenische viering en wisselend bij andere kerkdiensten. Vanaf 31 augustus 2021 zijn de 

mailto:fvanwillegen@gmail.com
mailto:scriba.pkn.almerehaven@gmail.com
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koorrepetities weer van start gegaan. Kom gerust vrijblijvend langs om te luisteren en kennis te maken 
met het koor. 
Meer info of aanmelden kan bij Alie van Leeuwen via de mail: alie@netage.nl 
 
Gelovig Schilderen 
Schilderen kan je op velerlei wijzen: Schilderen wat je ziet, schilderen wat je voelt, en soms wel beiden 
tegelijk. We willen met geïnteresseerden op 19 oktober om 14.00 uur in Goede Rede een middag 
schilderen aan de hand van een Bijbelverhaal. Na lezing en korte toelichting, proberen we de emotie 
van het verhaal te schilderen op een doek. Sophia Reussien zal ons daarbij aan de hand nemen. Voor 
de kosten wordt een kleine (vrijwillige) bijdrage gevraagd. 
Informatie bij Sophia Reussien of Vincent Oomen vfm.oomen@hotmail.com 
 
Inspiratie en Motivatie: Pelgrimeren vandaag 
Velen kennen de Tv-serie ‘De weg naar Santiago’ van Wilfred Kemp. Een programma over gekke 
mensen die onderweg zijn naar Santiago de Compostella, over hun bespiegelingen, twijfel en vaak ook, 
fysiek ongemak. Daarbij krijgt de magie van de route, in beelden en sfeerplaatjes ruime aandacht. 
Binnen onze kerkgemeenschap hebben we ook zo'n ‘gek mens’ die pelgrimeert op zijn eigen, moderne 
wijze. Te voet is hij al naar Rome, Assisi en Santiago geweest. Afgelopen jaar is hij, voor de tweede keer 
vanuit Almere naar Rome, de eeuwige stad gelopen. Hij heet Vincent Oomen en wil ons meenemen in 
zijn visie op hedendaags pelgrimeren, en meer in het bijzonder, de pelgrimsweg naar Rome. 
Dus, als je zelf ooit een pelgrimsweg wilt lopen, of gewoon nieuwsgierig bent wat pelgrimeren vandaag 
de dag is, hoe het beleefd wordt, en wat je er van kunt leren, is van harte welkom in Goede Rede 
op maandag 20 oktober om 20.00 uur. 
Informatie en aanmelden bij: Vincent Oomen, vfm.oomen@hotmail.com als je je niet aangemeld hebt, 
ben je ook van harte welkom. Kosten: een bijdrage voor de koffie. 
 
Wekelijks Bijbellezen 
Om de zondagse lezingen nog meer tot ons te laten spreken, gaan we als voorbereiding daarop elke 
donderdag middag, vanaf 15.00 uur, in Goede Rede de lezingen doornemen. De bedoeling is dat we 
samen de perikopen lezen en bespreken. Wat lees je er in, wat zou ermee bedoeld zijn, welke 
boodschap heeft de tekst nu voor ons? We hopen dat de lezing dan nog meer gaat leven, waardoor de 
zondagsdienst extra diepgang krijgt. 
Vanaf 14 oktober elke donderdagmiddag in Goede Rede van 15.00 - 16.30 uur. Aanmelden is niet 
noodzakelijk, al is het wel prettig als je dat tevoren doet. 
Contactpersoon: Vincent Oomen, 036 53 17372, vfm.oomen@hotmail.com 
 
Kerk is Open. 
‘Kerk is Open’ is er op de vrijdagmorgen om Havenaren gastvrij te ontvangen, een luisterend oor te 
bieden, een moment van 'vrede' te laten ervaren door stilte, gebed, een kaarsje aansteken of een 
gesprek; kortom voor een korte ontmoeting. 
‘Kerk is Open’ is een oecumenische activiteit waarin ook Hart voor Haven mee doet. Het krijgt vorm 
door gastvrije duo’s, die elkaar volgens rooster afwisselen. Er zijn per keer twee vrijwilligers aanwezig 
zodat ‘Kerk is Open’ doorgang kan blijven vinden en we de kerk als een plek van God open kunnen 
stellen voor mensen die er behoefte aan hebben om even stil en/of bij God te zijn. 
 
Toon Je Talenten 
Op 16 oktober 2021 wordt de expositie van eigen werk feestelijk geopend. Reserveer deze datum! 
Stap over de drempel en toon je talent. 
De inzendingen kunnen in de week voor de expositie naar Goede Rede gebracht worden. 
Als dat niet mogelijk is kan het werk worden opgehaald. Laat het ons weten. We zijn reuze nieuwsgierig 
wat voor moois jullie gemaakt hebben. Laat ons niet te lang in onzekerheid en toon vast, via de mail of 

mailto:alie@netage.nl
mailto:vfm.oomen@hotmail.com
mailto:vfm.oomen@hotmail.com
mailto:vfm.oomen@hotmail.com
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per post, een foto van je kunstwerk. 
Met vriendelijke groet Commissie van TJT 

Alie van Heijningen van_heijningen@yahoo.com  036 5384099; 0617814120 
Janna Lefering l.leferingsteenstra@upcmail.nl  036 5379838 
Anja Stam  aakstam@gmail.com  036 5311385 
Ambro Schroten hermanenambroschroten@gmail.com  036 5354330; 0610621536 

 
Open kerk is weer gestart 
Op vrijdagochtend is er weer ontmoeting met elkaar rond de grote tafel. Onder het genot van een kop 
koffie of thee kunnen we weer bijpraten. 
 
De Eetgroep 
Op vrijdag 22 oktober zal er weer een gezamenlijke maaltijd zijn voor ouderen. Aanmelden kan op de 
lijst die vanaf zondag op t prikbord hangt. Er kunnen maximaal dertig personen aan tafel. 
 

Komt de musical terug? 
Weet u het nog? De muzikale stukken die werden ingestudeerd en uitgevoerd? Jesus Christ Superstar, 
Jakob, de Mattheüs Passie, Kerstoratorium De appelbloesem van M. de Bruijne, Mozes, Esther,  
Kerstoratorium ’ De Verhalen’ van M. Steehouder, met een herhaling in 2015. En de laatste in 
november 2017 ‘Bijbelse musicals in Concert’ ter gelegenheid van 40 jaar Goede Rede. 
 2021 willen we weer beginnen! 

Vanuit de Werkgroep Inspiratie/Motivatie willen we nu beginnen met 
de Cantate: Een taal van liefde. 
Dit is een bezinning op taal, midden in een maatschappelijk debat dat 
steeds harder wordt. Er klinkt sinds het begin: het scheppingswoord, de 
woorden waarmee wij onze wereld benoemen. De Cantate vraagt om 
een zegenende taal: een taal waarin mensen elkaar waarderen 
Het geheel bestaat uit twaalf gezangen zowel 1 stemmig als 4 stemmig. 
De teksten zijn van Michaël Steehouder en de muziek is van Chris van 
Bruggen en Peter Rippen. 
We willen na de herfstvakantie repeteren op vrijdagavond in Goede 
Rede Almere-Haven in december zijn er géén repetities. 
De uitvoering is in maart of april 2022. 
Wie wil meedoen, kan zich aanmelden via de mail bij: 

rkremers@solcon.nl graag vermelden als onderwerp: CANTATE projectkoor en doorgeven of u 
sopraan, alt, tenor of bas zingt. 
Met vriendelijke groet, Rita Kremers, mede namens de werkgroep Inspiratie/Motivatie 
 
Hulp gevraagd!! 
Tienerkamp 2022! 
Vanwege corona hebben we het niet voor elkaar gekregen om dit jaar een tienerkamp te organiseren. 
Voor 2022 willen we wel weer een tienerkamp organiseren. Alleen hebben we daar hulp bij nodig. 
Allereerst zijn we opzoek naar tieners die graag mee willen op kamp. Het kamp van 2020 telde 6 
deelnemers wat eigenlijk te weinig was. Voor 2022 zijn we op zoek naar minimaal 10 deelnemers maar 
meer mag natuurlijk ook. Dit mogen ook vriendjes, vriendinnetjes, neefjes of nichtjes zijn. 
Ten tweede zijn we op zoek naar nieuwe leiding om ons team te versterken. We vergaderen ongeveer 
1x per maand om weer een mooi kamp voor te bereiden. Alle hulp is welkom maar het liefst zoeken 
we vrouwelijke leiding omdat die nu schaars zijn. 
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact zoeken via tienerkampalmere@gmail.com of bij 
Wouter Goede +31 6 8173 2212 
 

mailto:van_heiningen@yahoo.com
mailto:van_heiningen@yahoo.com
mailto:van_heiningen@yahoo.com
mailto:lieferinksteenstra@upcmail.nl
mailto:lieferinksteenstra@upcmail.nl
mailto:lieferinksteenstra@upcmail.nl
mailto:aakstam@gmail.com
mailto:hermanenambroschroten@gmail.com
mailto:rkremers@solcon.nl
mailto:tienerkampalmere@gmail.com
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Corona nog geen verleden tijd 
In de kerkzaal staan weer 144 stoelen, dat betekent dat er voor iedereen ruimte is. Voor de 
kerkdiensten geeft de WKR er de voorkeur aan om de richtlijnen van de landelijke kerk PKN te volgen. 
Dat betekent dat we afstand houden, nog geen handen geven en handen ontsmetten. We doen 
daarmee een beroep op uw verantwoordelijkheid voor uzelf en voor anderen. Geeft u de voorkeur aan 
alleen zitten, dan geeft u aan dat de stoelen naast u bezet zijn. Ook in de ontmoetingsruimte geven en 
nemen we de ruimte waarbij iedereen zich veilig voelt, zodat er weer van gedachten gewisseld kan 
worden bij de koffie en thee. Dat geldt voor alle gebruikers van Goede Rede op alle dagen. Het 
dringende appel op ieders verantwoordelijkheid uit zorg voor elkaar blijft van kracht. 
 
GoedeRedepost 
De volgende GoedeRedepost komt over twee weken op 21 oktober. Afhalen van GoedeRedepost in 
Goede Rede is mogelijk voor gemeenteleden zonder internet op vrijdagochtend tussen 11.00 en 11.30 
uur. U kunt hem ook op zondagmorgen meenemen. Er liggen altijd enkele exemplaren in de 
lectuurkast. Hebt u wel een computer, smartphone of tablet, maar krijgt u GoedeRedepost nog niet in 
uw mailbox, geef dan uw mailadres door aan Anneke van Hemert, onze communicatiemedewerker: 
communicatiepknhaven@gmail.com 
Ondertussen kunt u op de website ook teksten en beeldmateriaal ter bemoediging vinden. 
En vergeet niet: als u zelf iets moois hebt om door te geven of een bericht om te delen dan plaatsen 
we dat graag! Opsturen kan naar onderstaande e-mailadressen van Maarten of Ina. 
 
Namens de wijkkerkenraad, 
 Maarten van Tricht m.vantricht54@gmail.com 
 Ina Oostenbrink, inaoostenbrink47@gmail.com of goederedepost@gmail.com 
 Ds. Florisca van Willegen, fvanwillegen@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:communicatiepknhaven@gmail.com
mailto:m.vantricht54@gmail.com
mailto:inaoostenbrink47@gmail.com
mailto:fvanwillegen@gmail.com


7 
 

Informatie over het gastlidmaatschap 
Procedure aanvraag en verlenen gastlidmaatschap; 
In de kerkorde van de PKN is duidelijk en zorgvuldig aangegeven wie gastlid kan worden en hoe de 
kerkenraad daarin moet handelen, de aanvraag gastlidmaatschap hoort dan ook via de kerkenraad te 
verlopen. Zie daarvoor de Generale regeling 3 (https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde/ > 
Generale regelingen – versie juli 2021, pagina 13 en 14). 
Hieronder op een rijtje de belangrijkste punten uit de generale regeling 3. 
 Wie kan gastlid worden? Gedoopte leden van kerken waar de PKN bijzondere betrekkingen mee 

onderhoudt kunnen worden ingeschreven als gastlid. Daar vallen in ieder geval alle lidkerken van 
de Raad van Kerken onder en nog een aantal meer. 

 Bij wie moet je zijn als je gastlid wilt worden? Bij de (scriba van de) kerkenraad. De kerkenraad gaat 
daar over. 

 Zijn er voorwaarden aan verbonden? Ja, inschrijving als gastlid kan alleen als de aanvrager éérst 
het bevoegde orgaan van de eigen kerk hierover geïnformeerd heeft. Voor RK leden die hier gastlid 
willen worden is dit dus het parochiebestuur. Het parochiebestuur hoeft het er niet mee eens te 
zijn of toestemming te geven, maar moet de gelegenheid hebben gehad om op het voornemen van 
diegene te kunnen reageren. 

 Wat moet de kerkenraad doen als er een aanvraag binnenkomt? 
1. De kerkenraad gaat in gesprek met de aanvrager over diens beweegredenen, over zijn/haar 

betrokkenheid bij de kerk (is hij/zij in de eigen kerk gerechtigd deel te nemen aan 
avondmaal of eucharistie?) en vergewist zich ervan dat de aanvrager zich stelt onder het 
opzicht kerkelijk opzicht. 

2. De kerkenraad maakt de naam van de aanvrager bekend aan de gemeente. Als er binnen 
één maand geen wettige bezwaren zijn ingebracht is het gastlidmaatschap van kracht 
geworden. 

3. De kerkenraad geeft aan het kerkelijk bureau de gegevens van het gastlid door zodat die in 
het ledenregister kunnen worden opgenomen. Die gegevens zijn: volledige naam, 
burgerlijke staat, geboortedatum, adres, kerkelijke staat en van welke kerk hij/zij lid is. 

 Wat zijn de rechten van gastleden? 
a. Zij delen in alles mee: pastorale en diaconale zorg, activiteiten die worden aangeboden, 

mogen hun kinderen laten dopen en heeft het gastlid een niet-gedoopt kind dan wordt dat 
op verzoek ook als zodanig ingeschreven. Mogen deelnemen aan het avondmaal (onder 
dezelfde regels/voorwaarden die voor gewone leden gelden). 

b. Net als gewone leden vallen gastleden onder het opzicht van de kerkenraad. 
c. Zij kunnen lid zijn van (kerkenraad)commissies, organen van bijstand van ambtelijke 

vergaderingen, hebben passief en actief kiesrecht. Zij kunnen niet worden afgevaardigd 
naar classis of synode. 

 Overige punten waar de kerkenraad zich rekenschap van moet geven: 
a. Gastleden blijven lid van hun eigen kerk. 
b. Als een gastlid een kind wil laten dopen of 

een huwelijksbevestiging o.i.d. aanvraagt 
moet de kerkenraad dit overleggen met het 
bevoegde orgaan (parochiebestuur) van de 
eigen kerk van het gastlid. 

c. Met gastleden wordt afgesproken hoe zij 
hun kerkelijke bijdragen zullen verdelen over 
de eigen kerk en de gemeente waarvan zij 
gastlid zijn. Van de gemaakte afspraak wordt 
mededeling gedaan aan de eigen kerk van 
het gastlid. 

 

https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde/

