
 

Komt er een “Tiny Church” ? 

In Almere Poort ging op 16 juni de BouwEXPO-TinyHousing.nl  van start. “Tiny houses” zijn een uit 

Amerika overgewaaide vorm van wonen die goedkoop, klein en vaak mobiel is, en in veel gevallen 

ook onafhankelijk van waterleiding, elektriciteitsnet en riool. Bij de wedstrijd die de gemeente 

Almere uitschreef was ook een “Tiny Church”: een kleine kapel die als stiltecentrum, inloophuis en 

kerk voor kerkgemeenschap de Schone Poort dienst zou kunnen doen.  

De Schone Poort heeft al de Kerk op Wielen, maar er is meer behoefte aan een vaste plek. Ook al 

omdat de Kerk op Wielen te klein is geworden voor activiteiten als het Kerkcafé. De Tiny Church 

heeft jammer genoeg niet gewonnen, maar op 16 juni volgde er een gesprek met de wethouder met 

de vraag of er voor de kleine kerk toch een plekje beschikbaar is. Zijn reactie was positief. Hij zegde 

alle medewerking toe, op voorwaarde dat de bouw financieel en technisch haalbaar is.  

Inmiddels zijn de eerste financiële toezeggingen binnen. Ook zijn er al sponsors die (een deel van) de 

technische installaties willen verzorgen. Er is dus goede hoop dat het geld er zal komen. Als u denkt: 

“Dat is een leuk idee, daar heb ik wel wat geld voor over”, maak dan uw gift over naar NL 34 ANBA  

0541 6934 41 t.n.v. De Schone Poort. Als kerkelijke instelling valt De Schone Poort onder de ANBI-

regels. Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting. Iedereen die meer dan € 100,- bijdraagt, krijgt 

bovendien een nachtje logies met ontbijt in de nieuwe Tiny Church, oftewel “bid en breakfast”. 

De Schone Poort zou het geweldig vinden om dit plan te kunnen verwezenlijken, omdat het laat zien 

dat kerk echt niet van gisteren is, maar vooral omdat de Tiny Church helpt het pioniersdoel te 

bereiken. De Schone Poort heeft zich namelijk zo genoemd, omdat in Jeruzalem die poort toegang gaf 

tot de tempel, tot de ontmoeting met het Heilige, de ontmoeting met God. De Tiny Church wil een plek zijn 

voor mensen die die ontmoeting zoeken. CG Energie mede sponsor in dit project beveelt van harte dit project 

bij u aan!      

                                    
Een foto van de maquette van de “Tiny Church” 


