
Kerkzijn vanuit Oecumenisch kerkcentrum
Goede Rede,

Protestantse en oecumenische werkgroepen
Kerkgracht 60, Almere-Haven

                          tijdens de Corona crisis
                      30-04-2020

Aan alle Goede Rede gangers,

Houd afstand tot elkaar

Goeie ouwe vriend komt aan geschuifeld
op zijn oude dag, een oude van dagen.
Zal ik je niet hartelijk de hand drukken
als ik afscheid van je neem?

Mijn vertrouwde lief, moet ik mij ver van je houden?
Dat lukt me voor geen anderhalve meter.
Mag ik je dan geen goedenacht zoenen
zoals ik altijd heb gedaan?

Moedige dochter, die er de moed in houdt
om de kinderen voor angst te bewaren.
Krijg jij geen stevige knuffel van me
als ik even langskom?

Lieve kleinzoon, dapper met lego bezig
om er niet aan te hoeven denken dat je je klas mist.
Kan ik je niet in mijn armen nemen
om elkaar te voelen en samen te zijn?

Karel Eykman

Kerkdiensten
Het was een feestelijk gezicht tafels met bloemen op het kerkplein. Wat nog veel mooier was de 
ontmoeting op afstand tussen gemeenteleden die bloemen kwamen halen; zo’n 30 mensen 
kwamen langs voor zichzelf en een ander. (Gelukkig) niet allemaal tegelijk. Een mooi gebaar!!
Deze week zal de oecumenische werkgroep ook een Dienst onder leiding van Parochianen, in de 
wandelgangen een DOP-viering opnemen en uitzenden via you tube. Op de website kunt u die 
vinden om te beluisteren vanaf zaterdag 2 mei.
Op 3 mei is er een digitale protestantse viering waarin ds. Dirk Jan Lagerweij voor gaat. De 
viering is dinsdagmorgen opgenomen. Dit heeft te maken met de voorbereidingen van het 
monteren van de onderdelen van de viering.
Ook aan deze dienst willen we iets bijzonders koppelen naar aanleiding van het thema dat past 
bij het herdenken van 4 en 5 mei. Daarvoor doen we weer een beroep op u:
Wilt /kunt u in enkele woorden beschrijven wat vrede/ vrijheid voor u betekent?
U kunt dit doorgeven aan: jand.goederede@xs4all.nl en na de viering bij uw kopje koffie 
ontmoet u gemeenteleden digitaal.
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In de viering wordt  ook een filmpje van Anne Frank verwerkt uit de serie Anne Frank 
Videodagboek / Trailer / Anne Frank Huis.

Een gebruik dat we nog missen in de vieringen is dat het gebedenboek er geen plaats heeft. Dat wil echter
niet zeggen dat er niets is wat u onder de aandacht wilt brengen. Voorbeden en intenties kunnen op het 
laatste moment nog worden gemonteerd in de filmpjes. Ook is er een suggestie gedaan om een digitaal 
gebedenboek te maken op de website. Eén en ander is afhankelijk van uw inzendingen. U kunt ze iedere 
week doorgeven tot vrijdag 18.00 uur aan jand.goederede@xs4all.nl

Omzien naar elkaar
De kijkcijfers op de website laten ons weten dat de informatie en de vieringen worden gewaardeerd. Het 
op afstand pastoraat verlenen blijft een lastige en pijnlijke gebeuren.
Op 11 mei gaat het er echt van komen…. was de aanhef in Goede Reden van febr./maart voor de 
pensioendatum van Pastor Raymond Maas. Helaas kunnen de geplande feestelijkheden niet doorgaan. 
Post.nl gaat echter wel door. Een kaartje naar Globeplein 56, 1334 BV Almere, kan Raymond helpen deze 
dag niet te vergeten.
Daar waar zorg en verdriet is over wat ons overkomt, door ziekte en verlies, door lichamelijke 
ongemakken en geestelijk lijden, is er behoefte aan nabijheid. We kunnen slechts op afstand aanwezig zijn
en dat doet pijn, laat wonden achter aan beide zijden. De woorden van Karel Eijkman geven treffend de 
pijn weer. Het gebed mag onze tot troost zijn: Kracht, liefde en Gods zegen wensen we u allen.
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.

Waar werken we aan en wat gaat door
Afgelopen week hadden we een overleg over de digitale vieringen. We zijn blij dat er nu 
voldoende medewerkers zijn om de technische taken te verdelen. Voor de inhoud van de 
vieringen houden we ons zoveel mogelijk aan de liturgie van de voorgangers die vermeld staan in
het rooster van Spirit.
Gemeenteleden die in het bezit zijn van een SMART-TV kunnen de kerkdiensten ook volgen via 
de You tube app op de TV; dit kijkt waarschijnlijk prettiger dan het turen naar de tablet, I-phone 
of Ipad.
Voor het werken met Givt voor het bijdragen aan de collectes vindt u de instructie in beeld aan 
het eind van deze berichtgeving. Givt is een veilige manier van geven op afstand, waarbij uw 
anonimiteit gewaarborgd is. Ook na de coronatijd kunnen we met givt geven in de kerkzaal. Ook 
op de website kunt u de handleiding vinden.
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 bereiken. Weet u mensen die wel interesse hebben 
maar de brieven niet ontvangen via de mail dan is er de vraag om die mensen te vragen hun 
mailadres door te geven.
Op de website kunt u ook teksten en beeldmateriaal ter bemoediging vinden. 
Hebt u zelf iets moois om door te geven of 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

PS. Volgende pagina 
Geven met Givt in beeld
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De stappen in beeld om te geven via Givt
Deze app (zie afbeelding) is alleen beschikbaar in de Appstore voor Ipone en Ipad
U download de app Givt in de appstore of op google play
U ziet een schermafbeelding voor de Iphone en een voor de Ipad.

Afbeelding voor Iphone

Afbeelding voor Ipad

U vult na het openen van de app alle gevraagde gegevens in en u kiest een wachtwoord.
Nu kan het geven beginnen

Stap 1 U wilt geven voor 
één collecte of voor 
meerdere tegelijk en vult in
hoeveel u wilt geven.
U gaat naar volgende.

Stap 2 hoe wilt u geven ? 
Kies wat het beste past.
Voor de kerk is dat voorlopig 
een doel uit de lijst

Stap 3 Onder het blauwe 
ikoontje met de kerk staat 
Goede Rede aangegeven als:
PG Goede Rede Almere Haven 
U drukt er op de naam en 
daarna op geven

Uw bijdrage wordt verwerkt in de administratie van de collecten.
Hartelijk dank voor uw gift!


