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Aan de Goede Redegangers,
Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, leesbaar voor mensen als zijn erfenis.
Ons leven mag zich voluit laten lezen, herkenbaar als zijn eigenhandig schrift.
Wie kan in ons een brief van Christus lezen, als niet de Geest ons aan elkander rijgt,
die ons als dode, levenloze letters beademt en tot nieuwe zin herschrijft?
Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming te herhalen zijn wij gezonden, deze wereld in.
Tussentijds Lied 82, tekst: Sytze de Vries

Vieren.
De laatste zondag van september, die bekend staat als startzondag, is dit jaar omgedoopt tot
‘Verbindingszondag’. De gedachte erachter is: we zijn met elkaar verbonden door het geloof in God, de
Eeuwige, en we verbinden ons opnieuw voor een (hopelijk) ‘nieuw normaal’ nu de coronamaatregelen
grotendeels zijn opgeheven en we elkaar weer kunnen ontmoeten in Goede Rede en elders. Het thema
voor deze oecumenische viering is: ‘Verbonden in geloof’. De lezingen zijn die van het oecumenisch
leesrooster: Numeri 11: 24-29 en Marcus 9: 33-41.
Op 3 oktober is dan de ‘Verbinteniszondag’, waar we vreugdevol naar uitzien omdat Florisca van
Willegen dan als predikant verbonden wordt aan Almere Haven. De dienst heeft als thema ‘Geloven in
Verbinding’. De verbintenis zal worden geleid door ds. Riek van Haeringen, waarna ds. Florisca van
Willegen-Kerkvliet haar intrede zal doen. Er is deze zondag oppas en kindernevendienst. Voor deze
dienst is een uitnodiging verstuurd (zie hierboven) en zoals gebruikelijk bij zo’n gebeurtenis zullen er
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gasten in ons midden zijn. Er staat een rechtstreekse uitzending van de viering gepland op 3 oktober
vanaf 9.55 uur via: https://youtu.be/ClVIYR_RxMQ
U bent als gemeentelid ook van hartelijk welkom om in Goede Rede aanwezig te zijn.

UITNODIGING
voor de verbintenis van
ds. Florisca van Willegen-Kerkvliet
als predikant van de
Protestantse wijkgemeente in Almere-Haven
op 3 oktober om 10.00 uur in Goede Rede.
Organisatie 3 oktober
Na de intrededienst willen we gezamenlijk koffiedrinken en thee drinken. Daarna hopen we te
genieten van een broodmaaltijd met zoveel mogelijk mensen. Gelukkig is dit door de versoepeling van
de coronamaatregelen weer mogelijk.
Voor de organisatoren is het wel fijn om te weten hoeveel brood en toebehoren er moet worden
ingekocht. Wanneer u komt bij de maaltijd, wat we hopen, wilt u zich daarvoor dan opgeven?
Graag bij hajo@planet.nl of per telefoon 06-2224 8598 voor 27 september.
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:
 26 sept. Oecumenische viering met ds. Riek van Haeringen en Oec. Werkgroep Liturgie. Thema:
‘Verbonden in geloof’.
 3 okt. Protestantse viering: verbintenis en intrede ds. Florisca van Willegen-Kerkvliet. Thema:
‘Geloven in verbinding’. Deze viering wordt rechtstreeks uitgezonden (zie boven).
 10 okt. Protestantse viering met ds. O van Dongen uit Amsterdam
 17 okt. Protestantse viering met ds. Florisca van Willegen-Kerkvliet. Op deze zondag zal Daniel Paul
(Ties) gedoopt worden, zoon van Ivo Hage en Barbara Huisman en broertje van Roos, Lynn en
Quint.
Aanmelden voor de vieringen is niet meer verplicht!
Informatie over de vieringen is via de volgende contactpersonen/adressen op te vragen:
 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
Collecten
Het is belangrijk om bij te dragen aan de collecten van de zondagse vieringen dat kan via Givt of de
collecterekening NL06 RABO 0301 0149 06 t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening. Wilt u
daarbij kerk, doel en datum vermelden?
De financiële verantwoordelijkheid van onze gemeente gaat immers ook gewoon door! Ook op de
website www.goederede.nl kunt u de informatie vinden.
In de rode collectezak zit een QRcode om in de kerk via GIVt te kunnen doneren met uw telefoon.
Collectebonnen kopen voor uw giften in de collectezak, kan via rekening: NL39 INGB 0003 9178 27
t.n.v. Coll. van beheer collectebonnenrekening. Zie ook de informatie op de website. In verband met
de hogere kosten voor het afstorten bij de bank vragen wij u in de kerkzaal digitaal te geven of via
collectebonnen. Collectedoelen:
26 sept. 1e Diaconale collecte is bestemd voor het Vredeswerk van Pax 2e SWK
3 okt. 1e Diaconie Individuele Hulp Verlening IHV 2e Kerk & Israël
10 okt. 1e Diaconie Meubel en Witgoed Loket Almere 2e Jong Protestant (JOP) 3e CZWO project
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17 okt. 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat 2e Kerkelijke activiteiten Goede Rede
Deze doelen rekenen op onze steun!
OMZIEN NAAR ELKAAR
Zondagochtend noemden we in de gebeden de naam van Jan en Wolterien Landmeter, Contrabasweg
205, 1311 LB. Op 16 september overleed Selma de vrouw van hun zoon Ruben. Wij leven mee in dit
grote verdriet.
De bloemengroet werd gebracht bij dhr. Jan Zwaan Kwartellaan 26, 1343 AH. In een langdurige
ziekteproces is meeleven bemoedigend en helend.
Voor gemeenteleden zonder internet is het mogelijk om op vrijdagochtend tussen 11.30 en 12.00 uur
een GoedeRedepost op te halen in Goede Rede. U kunt hem ook op de zondag meenemen. Hij ligt in
de lectuurkast. Graag dit bericht doorgeven aan wie de post niet toegestuurd krijgen per email.
Eerste werkdagen
In de extra GoedeRedepost heeft u al uitgebreid over mijn eerste werkdag kunnen lezen. De dag was
goed georganiseerd met meteen al enkele kennismakingsafspraken en een heus welkomstcomité. Ik
voelde me echt welkom en werd nog enthousiaster om hier aan de slag te mogen gaan. Ook de
afgelopen 1,5 week stond in het teken van kennismaken. Zo ben ik aangeschoven bij de oec.
Werkgroep liturgie, heb ik ds. Rianne Veenstra in de Drieklank bezocht en heeft Ina Oostenbrink me al
bijgepraat over een aantal nuttige zaken. Ook heb ik gesprekken gevoerd met Bert Noteboom van Hart
voor Haven en classispredikant Klaas van der Kamp. Allemaal goede ontmoetingen die me een beeld
geven over het reilen en zeilen hier in de gemeente, maar waarin ook te horen is wat er leeft aan hoop
en verlangens voor Almere en Goede Rede in het bijzonder. Daarnaast waren er ook de nodige
besprekingen om van 3 oktober een hopelijk mooie en feestelijke verbintenisviering te maken. Ik hoop
op deze voet door te kunnen gaan en heb er zin in om de komende periode nog meer mensen te leren
kennen en me samen met u en jullie in te zetten om Goede Rede de blijvende plaats te laten zijn waar
we samen leren, vieren en dienen.
Mijn gegevens: ds. F. van Willegen-Kerkvliet, bereikbaar per telefoon: 06 1359 9841 en per mail:
fvanwillegen@gmail.com Op maandag, woensdag en soms op vrijdag in Almere.
Uit de WKR
Maandag 20 september hielden wij weer een ‘gewone’ vergadering. Agenda punten die aan de orde
kwamen waren de komende vacatures in de WKR. Binnenkort hopen we enkele namen aan u door te
kunnen geven van personen die zich beschikbaar hebben gesteld voor een ambt.
We hebben het gehad over de corona maatregelen, voorlopig hanteren we het advies van de landelijke
kerk Protestantse Kerk. Zie hieronder ‘coronamaatregelen bijgesteld’.
Na de pauze kwam het gastlidmaatschap uitgebreid aan de orde. In de vorige GoedeRedepost kon u al
lezen dat het gastlidmaatschap op de gemeentebijeenkomst van 1 september even ter sprake was
gekomen. Nu het nieuwe RK gebouw in de Muziekwijk in gebruik is genomen krijgt de WKR steeds
vaker de vraag wat het betekent om gastlid te zijn. Daar blijkt nog wel wat onduidelijkheid over te zijn,
terwijl de landelijke Protestantse Kerk het wel goed en ruimhartig geregeld heeft: gastleden delen in
alle rechten en plichten van gewone leden. De enige restrictie is dat zij niet afgevaardigd kunnen
worden naar de classis of de synode. Een opsomming van die landelijke regeling voor het
gastlidmaatschap is als bijlage bij deze GoedeRedepost gevoegd.
In de WKR hebben we over de procedure gesproken en wat de WKR daarin te doen heeft. Daarover is
allereerst vastgesteld dat gastleden van harte welkom zijn in Haven! En verder:
- De kerkenraad verleent het gastlidmaatschap. Daarom moet iemand die lid is van een andere
kerk en bij ons gastlid wil worden dat verzoek neerleggen bij de WKR.
- Eén van de WKR leden zal dan contact opnemen met de aanvrager en o.a. vragen of de eigen
kerk (dus de kerk waar de aanvrager lid van is) geïnformeerd is.
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Vervolgens zal de naam, van degene die gastlid wil worden, in GoedeRedepost vermeld
worden.
- Daarna kan diegene in het ledenregister van de Protestantse Gemeente Almere worden
ingeschreven als gastlid bij Haven. In dat ledenregister wordt altijd vermeld wat de eigen kerk
van het gastlid is!
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).
Kerkbalans 2022
Wat de financiën betreft kwam de voorbereiding van de actie kerkbalans 2022 aan de orde. In Almere
Buiten en Stad wordt al digitaal deelgenomen aan de actiekerkbalans. Deze mogelijkheid van geven
staat vanaf 2022 ook open voor gemeenteleden in Almere Haven. Binnenkort hoort u hoe dit in zijn
werk zal gaan. Ook werd er gediscussieerd hoe uit te leggen aan gemeenteleden dat er een geldstroom
is voor kerkelijke doeleinden en diaconale zaken die gescheiden worden aangeboden. Sommigen
zouden hier graag een duidelijker verband tussen willen zien, door bijvoorbeeld deze acties
gezamenlijk te presenteren.
Extra actie kerkbalans 2021 voor rechtstreekse uitzendingen.
Na vier weken kunnen we vermelden dat er € 2145, - 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.
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.
ACTIVITEITEN
Motivatie en Inspiratie
Deze keer gaan we wandelen in het Kromslootpark, het is weer eens wat anders en ook erg mooi. Je
bent van harte uitgenodigd mee te lopen en praten op zaterdag 2 oktober. De afstand die we lopen zal
ongeveer gelijk zijn aan wat we gewend zijn (ongeveer een uur). Er zijn een paar mooie uitzichtpunten
en er zal natuurlijk ook weer gespreksmateriaal zijn.
We verzamelen op de parkeerplaats aan het Blanchardpad om 10 uur.
Meld je aan bij gstroet@planet.nl en geef dan ook aan of je zelfstandig daar komt, of je een lift nodig
hebt of dat je iemand mee kan nemen.
Vriendelijke groeten, Gemma Stroet
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
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wat voor moois jullie gemaakt hebben. Laat ons niet te lang in onzekerheid en toon vast, via de mail of
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
Spirit
Als redactie van Spirit zijn we steeds op zoek naar wat lezers zelf willen delen. Met elkaar kunnen we
zo steeds een mooi kerkelijk magazine voor heel Almere maken. Daarom plaatsen we onderstaande
tekst in de hoop dat u gaat reageren.
Voor de volgende Spirit is het thema HOUVAST. Om daar weer een mooi nummer van te maken leggen
we u de vraag voor: Wat geeft u houvast in het leven? Is dat een lied, een tekst, een gedicht, een
melodie, een afbeelding? Hebt u een bepaalde spreuk die u Houvast geeft. Laat het ook aan anderen
weten. Geef het voor 25 oktober door aan de redactie. Dat kan via de brievenbus van Ina Oostenbrink,
Arnhemplein 72, 1324 JV Almere, per telefoon 0640484899 of per mail spiritalmere@gmail.com
Wij zijn benieuwd wat u wil delen van uw Houvast.
Namens de redactie van Spirit, Bettie Woord
Terugblik/ voortgang: Geloofsgesprek in nieuw jasje gestoken
IK GA IETS NIEUWS BEGINNEN.(vrij vertaald naar Jesaja 43, 16-21) daaraan moest ik denken toen ik
een email ontving van de Oecumenische Werkgroep met een uitnodiging van de DOP-groep (Dienst
Onder leiding van Parochianen-groep vanuit de RK gemeenschap in Goede Rede) voor het
geloofsgesprek nieuwestijl. Het maakte me nieuwsgierig. Iets nieuws beginnen, wie wil dat niet in deze
tijd en dan nog wel op een afwijkend tijdstip, dat trok me wel aan.
Hierbij een kort verslag van het verloop op 19 september 2021, 15.30uur in de kapel van Goede Rede:
Na een woord van welkom aan de 14 aanwezigen werd gestart met het lied: ‘Vol van verwachting’ en
dat waren we natuurlijk. Een gebed en het uitzingen van het Kyrie met afgewisseld smeekbeden
volgden. Uit de Bijbel werd Jakobus 3, 16-4,3 ‘Echte wijsheid’ gelezen, afgesloten met een lied, waarna
een korte overweging volgde, gewijd aan de Vredeszondag.
Na de gezongen zegenbede ‘De levende zegene en behoede ons’ werd er onder het genot van koffie of
thee, overgegaan tot het Geloofsgesprek, waarbij de vraag werd gesteld: Hoe ziet U de vrede, wat stelt
U zich hierbij voor? Het was een bijzonder uur, aarzelend, inspirerend en het stemde tot nadenken.
We gaan proberen om maandelijks zo’n samenkomst te houden. Wilt U ook iets nieuws beginnen?
Houdt dan de mail of GoedeRedepost in de gaten, dan blijft U op de hoogte.
Alie van Leeuwen.
Walk of Peace 2021
Deze zal in tegenstelling van een eerder bericht gehouden worden op zaterdag 2 oktober!
Goede Rede is gekozen om officieel startpunt te zijn. Op het plein voor Goede Rede zal om 10.30 uur
het startsein klinken en wij hopen op veel deelnemers om stappen te zetten voor de vrede. De route
gaat langs organisaties die maatschappelijk betrokken zijn en inclusiviteit in het vaandel hebben.
De wandeling is ongeveer 4 kilometer, maar u kunt elk moment stoppen. Wel is het fijn als u op de
website kan melden hoeveel stappen u gezet heeft op de route. Bij elke deelnemende organisatie
hangt een QR code die leidt naar meer informatie of zelfs muziekuitvoeringen.
Houdt u ook de weekkrant en de website www.walkofpeacealmere.nl in de gaten. Doe mee!
Tienerkamp 2022!
Vanwege corona hebben we het niet voor elkaar gekregen om dit jaar een tienerkamp te organiseren.
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Voor 2022 willen we wel weer een tienerkamp organiseren. Alleen hebben we daar hulp bij nodig. Uw
hulp!!
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 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
Einde inzet inval-predikanten
Als Florisca straks verbonden is aan Almere Haven en intrede heeft gedaan, zit onze taak als
invalpredikanten er op. Dan eindigt een overeenkomst die voor een half jaar aangegaan was, maar
uiteindelijk 15 maanden heeft geduurd. Met groot vertrouwen geven we het stokje van pastorale zorg
en andere begeleiding/ondersteuning door aan Florisca, die al energiek en enthousiast begonnen is.
Tot 3 oktober zijn we indien nodig nog bereikbaar via: dirkjanlagerweij@hotmail.com;  06-27588458
(Dirk Jan Lagerweij) respectievelijk jhvanhaeringen@dedakkapel.nl  0321-315351 / 06 43003994
(Riek van Haeringen)
Coronamaatregelen bijgesteld
In de kerkzaal staan weer 144 stoelen, dat betekent dat er voor iedereen ruimte is. Voor de concerten
wordt er gevraagd naar een vaccinatiebewijs via de QRcode. 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, 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.
Goede Rede Post
De volgende GoedeRedepost komt over twee weken op 7 oktober. Afhalen van GoedeRedepost in
Goede Rede is mogelijk voor gemeenteleden zonder internet op vrijdagochtend tussen 11.30 en 12.00
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
Florisca van Willegen, fvanwillegen@gmail.com
-------------------------------------Bijlage
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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.
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