Mensen gezocht voor het opzetten van een digitaal archief!
Wij kunnen er niet meer omheen, alles gaat tegenwoordig digitaal. Ook in het kerkelijke
leven wordt steeds meer gebruik gemaakt van de computer. Veel vergaderstukken,
nieuwsbrieven, berichten en andere documenten worden digitaal rondgestuurd en bewaard.
Wat zou het fijn zijn als we in Almere over kunnen gaan naar een digitaal archief voor de
kerk. Het College van Kerkrentmeesters zoekt daarom iemand die kan helpen een digitaal
archief op te zetten. Wellicht zijn er mensen die het samen willen doen?
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de kerkrentmeester van uw wijkgemeente: Ina
Oostenbrink voor Haven (inaoostenbrink47@gmail.com), 06 40484899 Deze oproep is
uiteraard ook geplaatst in StadsPoort en Almere Buiten.

Gevraagd: Vrijwilligers voor De Overloop!
Elke maand coördineert de PGA kerkelijke vieringen in verschillende zorgcentra. In De
Overloop is de ene maand een Protestantse viering waarin een dominee of geestelijk
verzorger voorgaat en de andere maand een Rooms Katholieke dienst met een pastor als
voorganger.
Het is altijd een samenzijn dat zeer gewaardeerd wordt door veel bewoners maar ook door
de leiding van De Overloop. Meestal is er een vaste groep bezoekers maar regelmatig zien
we ook nieuwe gezichten. Inherent aan een verpleegtehuis moeten we ook wel eens een
trouwe bezoeker in de dienst herdenken, die na de vorige dienst overleden is. Mede door de
reacties van de bezoekers ervaar ik het als heel dankbaar werk, dat veel voldoening geeft.
De groep bestaat tegenwoordig meestal uit ongeveer 20 personen. Anneke van Huissteden
verzorgt altijd de muzikale begeleiding bij de zang, een belangrijk onderdeel van de dienst.
De organisatie van de diensten is in mijn handen en ik word daarbij geassisteerd door een
vaste groep vrijwilligers, die de bezoekers voor en na de dienst ophalen en terugbrengen
naar hun kamers. Sommige bezoekers lopen zelfstandig, anderen met een rollator en weer
anderen moeten per rolstoel opgehaald worden. Het is fijn dat ik altijd kan rekenen op die
trouwe vrijwilligers. Na de verbouwing van De Overloop en Corona hebben wij nu de
beschikking over een grotere ruimte voor de vieringen en ook het aantal bezoekers wordt
groter. Daar zijn we uiteraard heel blij mee maar voor ons kleine groepje vrijwilligers wordt
het een steeds grotere belasting. Daarom hierbij een oproep:
Zou u het leuk vinden om 1 maal per maand op woensdagmiddagen in De Overloop te helpen
om de bewoners die de kerkdienst willen bezoeken op te halen en weer naar hun kamer terug
te brengen?
Ik hoor het heel graag! Uw reactie kunt u sturen naar scriba@goederede.nl en natuurlijk
kunt u mij ook bellen: 06 53939015
Ursel Kriekjes
Vacatures WKR
In de diensten zijn er altijd ambtsdragers die bepaalde taken uitvoeren. Met de huidige
bezetting zijn zij wel heel vaak aan de beurt. Ook voormalige ambtsdragers mogen deze
taken op zich nemen. Daarvoor doen we een beroep op u als oud- diakenen en -ouderlingen
om mee te draaien in het rooster.
-Lectoren om de Bijbelgedeelten te lezen in de viering
U kunt zich hiervoor eveneens aanmelden bij de scriba scriba@goederede.nl

-Oppas
We zoeken nog een aantal mensen die mee willen draaien met de oppasdienst op
zondagmorgen. Opa’s of oma’s mogen zich ook aanbieden. Kun je incidenteel een zondag bij
springen, of wil je structureel meedraaien? Heel graag! Neem dan even contact op met ds.
Florisca van Willegen
Besturen en leiden
Bovendien zoeken we gemeenteleden die verantwoordelijkheid op zich willen nemen voor
een taak in de Wijkkerkenraad en ook het ambt op zich willen nemen, we zijn op zoek naar:
een voorzitter, een ouderling kerkrentmeester en diakenen.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ursel Kriekjes onze scriba.
Daarnaast worden er nog voorzitter gevraagd voor Goede Rede Beheer.
We zijn ons er van bewust dat we een beroep doen op uw kostbare tijd en op uw
deskundigheid. Bouwen aan de gemeenschap in Goede Rede is een verantwoordelijkheid
van alle gemeenteleden.

