
 

 

Kerkzijn vanuit Oecumenisch kerkcentrum 

Goede Rede, 
Protestantse en oecumenische werkgroepen 

Kerkgracht 60, Almere-Haven 
                          tijdens de Corona crisis. 

                      16-04- 2020 
 

Aan alle Goede Rede gangers, 
 

 En dan toch…. PASEN….  
 
                  onverwacht, 
                  zomaar, 
                  plotseling. 
 
Je wordt opnieuw liefdevol 
aangeraakt.  
Je wordt met compassie gewekt. 

 
De lelie ging open op Pasen!  
Symbool van de liefde, de kleur van Pasen! Het getal 7 zichtbaar in het hart! 
 
Lieve mensen, 
Langs deze weg wil ik jullie graag vertellen dat ik heel blij ben met jullie liefdevolle aandacht voor, 
tijdens en na mijn operatie. Daarin heb ik mogen ervaren wat vrienden zijn en wat Pasen concreet 
inhoudt! Fijn om elkaar in deze tijd in liefde vast te houden. 
Ik wil jullie graag deze prachtige lelie sturen en mijn bespiegeling over Pasen, waarvan de volledige 
tekst op de website staat en ook is opgenomen aan het einde van deze brief.  
Zie het als een Paasgroet, een groet van hoop! 
Een hartelijke Paasgroet van  
Coby en Tonnis Buurma 

  
Kerkdiensten 
Op 19 april zijn we om 10.00 uur verbonden met De Drieklank voor de live uitzending op 
kerkdienstgemist.nl In deze viering gaat voor ds. Rianne Veenstra.  
Op 26 april wordt er een oecumenische viering verzorgd vanuit Goede Rede. 
 
Reacties op vespers en vieringen.  
Via de mooie bloemschikking van Co Oomen  waren we ’kerk naar 
buiten’ en misschien ook wel in de reacties die we ontvangen hebben 
op de uitzendingen. 

• Beste, lieve mensen,  
‘Hartelijk dank namens de bewoners van Reedewaard voor het 
prachtige bloemstuk welke we hebben gekregen deze week. Het 
heeft een prominente plaats. Wij zorgen dat de medewerkers 
welzijn de tijden van de kerkdienst doorkrijgen en aan kunnen 
bieden aan de bewoners.  
Fijne Paasdagen gewenst door Lang Leve Thuis, Reedewaard. Blijf 
gezond!’ Van het personeel! 



 

 

 
 

• Dank voor de prachtige diensten. 

• Heel hééél hartelijk dank voor de indrukwekkende, warme viering die we vanmorgen hebben 
kunnen volgen. We voelden ons Paasmensen, bijna persoonlijk aangesproken. Er was volop 
Leven, Licht, Liefde. We werden niet afgeleid door wat dan ook, maar konden ons concentreren 
op wat er gezegd, gezongen, gesproken en gebeden werd. We voelden ons niet alleen gelaten 
maar juist verbonden met velen. Nogmaals onze heel hartelijke dank daarvoor.  

• De computer toonde op U-tube de dienst uit Goede Rede. Wat was dat ook een prachtige dienst! 
Mooi dat er echt in werd gezongen door een aantal leden van het projectkoor van Anneke! Het 
geheel was op woensdag op veilige afstand van elkaar opgenomen. Kortom… in deze rare tijd 
zonder lijfelijke kerkdiensten was dit een Paasochtend met een gouden randje! 

• Beste mensen van Goede Rede, wat goed dat jullie de diensten on-line voort zetten, en wat 
hebben jullie dat snel opgepakt! complimenten en dank! 

• Een mooie Paasviering in Goede Rede. Ja zeker ook muzikaal zo bijzonder. Hulde 

• Prachtig gedaan, organisatoren, die viering van vanmorgen.  

• Voor de tweede keer naar de Paasdienst geluisterd (en gekeken). Wat een mooie dienst en dat 
zeggen familieleden ook. Dank voor al het werk dat jullie hebt verricht. Zal een hele klus zijn 
geweest om die diensten in elkaar te zetten. Ik hoop dat het niet lang meer duurt voor we elkaar 
weer in een dienst in Goede Rede mogen zien en spreken. 

• Een prachtige Paasdienst. Zeer goed voorbereid en samengesteld. Mijn complimenten. Nog een 
fijne en gezegende Paastijd toegewenst voor jullie allen. 

• Twee zussen en zwagers van mij hebben de dienst van Goede Rede gevolgd. Zij waren heel 
positief over het feit dat ze ook kijken konden en niet alleen luisteren.  

• Heel hartelijk dank voor de indrukwekkende, mooie viering. We hebben ons echte Paasmensen 
gevoeld we konden meezingen en meebidden. Nogmaals heel hartelijk dank daar voor. 

• Bedankt voor de mooie Paasviering. We hebben genoten en voelden ons met elkaar verbonden. 
De overweging van Riek was heel inspirerend en de beelden van de bijeenkomst in het Russische 
dorp ontvouwden zich voor mijn ogen.  

• Heel hartelijk dank voor deze mooie Paasdienst. Zeer welkom geweest bij veel mensen, denk ik. 

• Deed me goed, om juist op deze dag wat uit Goede Rede te horen. Prachtig in elkaar gezet.  Dank 
allemaal. 

• Bedankt voor de bemoedigende preek en alle vriendelijke groeten erna. Ik wens jullie allen ook 
gezegende en gezonde Paasdagen 

• Dank jullie wel allemaal voor een mooie viering. Voelde me verbonden ondanks de afstand en 
mooie woorden die echt hoopgevend zijn. 

• Hartelijk dank alweer voor deze mooie viering! Fijn dat we deze keer ook de meeste liedteksten 
konden meelezen op het scherm. Zalig Pasen! 

• Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken die het mogelijk hebben gemaakt deze Paasviering 
online te kunnen volgen, het ontroerde me, het was een mooie viering, eenvoudig maar heel 
inhoudsvol. Ik hoop dat ik we allemaal gezond blijven en dat we elkaar ook weer kunnen 
ontmoeten zoals we dat altijd deden. Een zalig Pasen en een hartelijke groet. 

• Gezegende Paasdagen en we willen hierbij onze dank uitspreken voor de inspanningen die er 
gedaan zijn om de Goede Week en Pasen on-line  te kunnen vieren. Dankbaar hebben wij hier 
gebruik van gemaakt. De Paasviering van hedenmorgen heeft ons ontroerd en geraakt.   
Wij wensen alle gemeenteleden en parochianen van Goede Rede een Gezegend en Zalig Pasen. 

• Dank jullie wel voor de inspirerende Paasviering. De Paaswensen waren een leuk idee! 

• Goedemorgen en een Zalig Pasen toegewenst. De viering is mooi geworden. 



 

 

• Dank jullie wel allemaal voor een mooie viering. Voelde me verbonden ondanks de afstand en 
mooie woorden die echt hoopgevend zijn. 

• Fantastisch! Volgens mij raken we hiermee exact de juiste ‘snaar’ in deze moeilijke tijden. 
Doordat we het niet live streamen maar als het ware een dienst ‘componeren’, krijg je dat gevoel 
van persoonlijke betrokkenheid/aanwezigheid en herkenning. Met voor mij als hoogtepunt die 
groeten aan het einde; geweldig. 

  
 
Van de voorzitter 
Kerk zijn in Corona-tijd 
Als projectmanager in de ICT ben ik bij verschillende lastige verandertrajecten betrokken geweest, 
zowel bij overheidsinstellingen als grote commerciële bedrijven. Vaak betrof het trajecten waarbij 
een nieuwe techniek, een nieuwe manier van werken, en soms een nieuwe manier van denken is 
geïntroduceerd bij de medewerkers. Stuk voor stuk ingewikkelde trajecten die veel tijd en geld 
kosten. En die helaas ook vaak mislukken, of ten koste zijn gegaan van mensen die niet mee konden 
veranderen. 
In Goede Rede zijn we er in pakweg twee weken, en vrijwel zonder één cent uit te geven, in geslaagd 
onze vieringen maar ook onze vergaderingen nu via het internet te verzorgen. Door omstandigheden 
heb ik daar persoonlijk helaas maar zeer in de marge aan bij kunnen dragen. 
Dit is niet zomaar knap…. dit is niet te geloven! 
 
Ik vermoed dat bij het ontstaan van Goede Rede in de jaren zeventig, eenzelfde kracht aan het werk 
was. Met trots vertel ik mijn collega projectmanagers hierover; ook met een beetje een beschaamd 
gevoel, want kennelijk overschatten wij de importantie van ons eigen beroep. Deze Corona-crisis 
gaan wij ons nog lang heugen als een vreselijke tijd van eenzaamheid, onzekerheid en verdriet. Maar 
ook één van verandering en het aanpassingsvermogen dat bij deze gemeenschap in de genen lijkt te 
zitten. 
 
De Paasperiode is kerkelijk de drukste periode van het jaar. Wij mogen trots zijn op elkaar hoe we 
onder de huidige omstandigheden er toch in geslaagd zijn dit vorm te geven. Voor het team Digitale 
Vieringen komt er nu iets meer ‘lucht’. Maar de crisis is nog lang niet voorbij; iedere zondag willen wij 
deze vieringen blijven verzorgen. 
Daarvoor is echt dringend versterking nodig en ik weet dat onze gemeenschap heel veel kwaliteiten 

bezit. Er zijn allerlei steentjes die 
bijgedragen kunnen worden; variërend van 
technische zaken rond beeld/geluid en 
uitzending, tot en met het zingen/lezen en 
administratieve zaken. 
Jan Denkers heeft, als coördinator van deze 
groep, daar een steeds beter beeld bij. Bij 
hem kunt u zich dan ook melden om ook 
bij te gaan dragen aan het kerk zijn in 
Corona-tijd. 
“Met elkaar; voor elkaar!” 
 
Hajo Witzel 
Voorzitter wijkkerkenraad Goede Rede 
 

 

 

Wie gaat helpen bij deze (tijdelijke) taken? 

     

*Ondersteuning voor de website  1 assistent 

*Het doorsturen van informatie naast Anneke 

*Het vullen van het YouTube kanaal 2 personen 

*Opnames maken in de kerk 1 of 2 mensen 

*Montage van scenes in Filmora, dit kost veel  

  tijd en inzet, maar geeft ook veel voldoening!  

 

Aanmelden bij voorz.goederede@xs4all.nl 
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Waar werken we aan en wat gaat door 
Onder de slogan “Met elkaar; voor elkaar!” kijken we ook naar de financiën van de kerk, want heel 
veel kosten gaan gewoon door.  
April is de maand dat uw bijdrage wordt gevraagd voor de Solidariteitkas en ook uw inzet om de 
enveloppen in de brievenbussen te bezorgen.  
Normaal gesproken worden de stapeltjes enveloppen na een dienst meegenomen om in eigen buurt 
rond te brengen. Nu vragen we, welke wandelaars of fietsers willen helpen bij het rondbrengen. Zij 
mogen zich melden bij Klaske van Zanden (klaskevanzanden@hetnet.nl of tel. 5310298). In overleg 
met haar kunt u op een veilige manier een stapeltje op halen uit Goede Rede. We hopen op deze 
manier dat de enveloppen op de juiste plaats komen. 
Alvast hartelijk dank voor uw hulp! 
 
Digitaal collecteren 
Vorige week was er al een oproep om te geven voor de kerkcollectes via een bankgironummer. 
Net voor Pasen is er geregeld dat de PGA voor alle kerken is aangesloten bij GiVt. Via deze app kunt u 
anoniem geven voor kerkcollecten en goede doelen die aan de deur een bijdrage vragen. Het 
voordeel is dat u voor de belasting gelijk een bewijs hebt voor uw giften.  
Via folders komt er nog uitgebreide informatie over het instellen van de GiVt app en het gebruik 
ervan. Voor de introductie kunt u ook terecht op de website www.goederede.nl 
 
Via de communicatiebrief en de website zullen we verdere informatie doorgeven.   
 
Het digitaal kerkzijn voorziet in een behoefte dat bemerken we aan het aantal bezoekers op de 
website. Meer dan 850 keer werd de website in de Stille week en met Pasen bezocht. 
Met deze communicatiebrief, verspreid via de website goederede.nl en de bekende e-mailbestanden 
van: communicatiepknhaven@gmail.com en oecumene@goederede-almere.nl proberen we zoveel 
mogelijk mensen te benaderen.  
U kunt ook teksten en beeldmateriaal ter bemoediging vinden op de website  Hebt u iets moois om 
door te geven dan kan dat naar het mailadres van Maarten en Ina. 
In de oproep hieronder leest u hoe u een bijdrage kunt leveren aan het omzien naar elkaar.    
 
Omzien naar elkaar 
In de week voor Palmpasen is er een paasgroet in de brievenbus rondgebracht, ook werd bij 
verschillende mensen het paasnummer van de Open Deur bezorgd, bovendien zijn de tekeningen van 
de Palmpaasstok verdeeld onder gemeenteleden die aan huis gebonden zijn. Allemaal tekenen van 
meeleven. Wij wensen allen sterkte toe in deze periode van isolatie. Weet wel dat contact per 
telefoon of het doorgeven van deze brief ook bemoedigend kan zijn.  
Ons gebed blijft: voor allen die zich inzetten in omstandigheden die soms gevaar opleveren voor hun 
eigen gezondheid. In alle thuissituaties; te stil en rustig, weinig verdraagzaamheid, verlangend naar 
het bekende ritme en de contacten, afhankelijkheid van anderen, wachtenden op oproepen voor 
‘gewone’ operaties, zijn ook in onze gedachten. Kracht, liefde en Gods zegen wensen we iedereen 
toe. 
Mocht u iemand willen spreken, dan kunt u ons uiteraard telefonisch bereiken. U kunt bellen naar uw 
contactpersonen voor hulp en vragen. 
 
Namens de werkgroep pastoraat, Janna Lefering / Nel Hagenaar  
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http://www.goederede.nl/
mailto:communicatiepknhaven@gmail.com
mailto:oecumene@goederede-almere.nl


 

 

 
Hoe vindt u de weg op de website 
Af en toe komt er de vraag hoe via de website de uitzendingen te vinden zijn Via de volgende 
beeldschermafbeeldingen wijzen wij u de weg via kerkzijn tijdens de Corona crisis. 
 
Afb 1    (hoofdpagina)                             

Hier klikt u 

 

 -links-  op “Kerkzijn tijdens de 

Corona crisis” voor alle actuele 

informatie inclusief vieringen”, zie 

afb.2. 

 

of 

 

-rechts- op de aanstaande of meest 

recente viering die daar wordt 

genoemd 

 

 

afb 2  (kerkzijn tijdens de corona crisis)    
 
 Op deze pagina ziet u onderaan drie kolommen met in 
 de lichtrode blokken: 
 1.Actueel laatste nieuws met oa deze nieuwsbrieven 
 2.Actuele documenten, filmpjes, beelden ter  
     bemoediging en bezinning. 
 3.Actuele kerkdiensten via TV en internet/youtube. 
    klik op tebetreffende tekstregel 
        
  En daaronder kunt u in de blauwe blokken doorgaan  
  naar een archief eerder nieuws en documenten   
  teruglezen  en uitzendingen terugkijken. 

 
Afb 3 (kolommen op pagina kerkzijn tijdens de corona crisis)     

 
 
Door op de tekst in een blokje te 
klikken start u de filmpjes of opent 
u documenten. 
    
 
 
 
 
 
 

Namens de wijkkerkenraad  
Maarten van Tricht  m.vantricht54@gmail.com en  Ina Oostenbrink  inaoostenbrink47@gmail.com 
PS. Op de volgende pagina vindt u nog de paasgroet van Tonnis Buurma 

mailto:m.vantricht54@gmail.com
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Pasen: aangeraakt en opgewekt.                        
 
Je kijkt  
en ziet.  
 
Je luistert  
en hoort.  
 
Je ziet en hoort  
heel veel  
 
via jouw leefomgeving,  
via de krant,  
via de tv,  
via het internet.  
 
Je ziet en hoort in deze tijd  
van gebeurtenissen  
waar je niet vrolijk van wordt:  
 
ziekte en dood,  
crisis en recessie,  
werkloosheid en faillissement,  
eenzaamheid en isolement,  
geweld en scheiding.  
 
Ze komen nu allemaal voorbij  
maar ook op je af, 
soms heel dichtbij.  
 
Al die huidige gebeurtenissen raken je  
diep in je gevoel.  
Ze kunnen je maken:  
somber of treurig,  
depressief of angstig,  
schuldig of gelaten. 
 

En dan toch…. PASEN…. 
                                                                                Raak mij niet aan Iona Maarten van Tricht 
onverwacht, 
zomaar, 
plotseling. 

 
Je wordt opnieuw liefdevol aangeraakt.  
Je wordt met compassie gewekt. 

 
 
 
 



 

 

Je kijkt …… 
maar je ziet nu met andere ogen. 
Je ziet met de ogen van God 
en je ziet de werkelijkheid anders, 
een werkelijkheid 
in een ander, hoopvol perspectief! 
Je luistert……  
maar hoort nu met andere oren.  
Je hoort met de oren van God  
en hoort de werkelijkheid anders, 
een werkelijkheid 
in een ander, hoopvol perspectief! 
 
Je ziet en hoort door alles heen geloof. 
Je ziet en hoort door alles heen liefde. 
Je ziet en hoort door alles heen hoop. 
 
Die andere ogen en oren  
maken van je 
een opgewekt en opstandig mens! 
 
Die andere ogen en oren 
maken van je 
een liefdevol en hoopvol Paasmens!  
 
Tonnis Buurma 

 
 


