
 

 

Kerkzijn vanuit Oecumenisch kerkcentrum 

Goede Rede, 
Protestantse en oecumenische werkgroepen 

Kerkgracht 60, Almere-Haven 
                          tijdens de Corona crisis. 

                      Stille Week 2020 
 

Aan alle Goede Rede gangers, 
 

Tijd heelt geen wonden 
Tijd leert je leven met verdriet 
en wachten, 
zeer geduldig  
tot je weer schoonheid ziet. 
 
En tot de tederste herinneringen 
zo diep vertakt in je ziel 
dat ze de zere plekken 
kunnen overgroeien.  
 
Kris Laude  
Uit: ‘Zonder woorden kan je niet’ 
 
Vespers en vieringen 
Deze week las ik het Paasnummer van de Open Deur. Daarin staat de tekst van Beate Rose   
‘Voeten dragen alles’. De manier waarop zij beschrijft dat aan voeten is te zien wat iemand heeft 
doorgemaakt, zette mij midden in het lijdensverhaal van Jezus waar we in de Stille week bij 
stilstaan. We moeten dit jaar de fysieke ontmoeting van het samen vieren in de kapel en kerkzaal 
missen. Onze verbondenheid met God en elkaar zoeken we langs de digitale weg.   
De oecumenische werkgroep liturgie heeft de voorbereidingen voor de gebruikelijke vespers in 
de Stille of Goede week zo ingevuld dat ze via de website te zien en te horen zijn. Zo is er een 
opname gemaakt voor de maandag en de dinsdag vanuit de kapel. Voor de gebruikelijke sobere 
maaltijd en film op woensdag is geen alternatieve invulling gemaakt. 
 
Op Witte donderdag vindt u een meditatiemoment of tafelgesprek vanuit de kerkzaal bij beelden 
met woorden, gemaakt door ds. Doddy van Leeuwen. Deze zijn omlijst met orgelmuziek van 
Anneke van Huissteden en er wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen over de laatste maaltijd 
van Jezus met zijn leerlingen.  
Als de tafel is gedekt en vinden er gesprekken plaats en worden brood en wijn gedeeld als 
gedenkmoment van verleden, heden en toekomst. Maaltijd delen in verbondenheid met elkaar is 
voor ons nu niet mogelijk. Ter bezinning, steun en troost hebben we wel het Woord om te delen 
met elkaar, ook werkelijk via de telefoon of andere digitale middelen. 
Voor Goede Vrijdag is er weer een opname gemaakt door de oecumenische werkgroep om de 
kruisweg van Jezus te gedenken 
Op zondag is er een viering vanuit de kerkzaal die is voorbereid met ds. Riek van Haeringen. Er 
zullen liederen klinken en er is muziek. 
De liturgie voor deze viering wordt nog rondgestuurd.  
Wij wensen u een gevoel van verbondenheid met God en elkaar in deze verwarrende tijd. 



 

 

Oproep voor een paaswens 
Verbondenheid met elkaar kunnen we versterken en laten zien en dit willen we doen door elkaar 
na de paasviering goed of zalig Pasen te wensen. We maken een collage van foto’s en vragen u 
om een foto van uzelf met daarbij een wenstekst in beeld op te sturen naar 
jand.goederede@xs4all.nl of via whatsapp. Jan Denkers zorgt er dan voor dat we met elkaar 
digitaal even een hechte gemeenschap vormen.   
 
De collecten 
Doordat we niet ter kerke gaan missen we de collectegelden. Er wordt nog gekeken naar een 
handige manier om u de gelegenheid te geven uw gaven te delen. Op de website staan wel de 
collectedoelen vermeld met een banknummer erbij. Om via Tikkie een bijdrage te doneren met 
een boodschap erbij waar het voor bestemd is, kan al voor de Diaconale collecte. 
Zondag a.s. vraagt Kerk in Actie aandacht voor Kinderen in de knel 
https://tikkie.me/pay/45busnplh47vn9m4gh8i   Klikt u op deze link dan kunt u geven. 
Voor de kerk zijn we dat nog aan het uitwerken, voor nu geef ik het nummer dat voor de 
kerkcollectedoelen wordt gebruikt: NL06 RABO 0301 0149 06 tnv Geref./Herv.Gem. inzake 
collecterekening o.v.v. Activiteiten PKN Goede Rede.    
Via de communicatiebrief en de website zullen we verdere informatie doorgeven.   
 
Waar werken we aan 
Het digitaal kerkzijn voorziet in een behoefte dat bemerken we aan het aantal bezoekers op de 
website. Het opnemen plakken en monteren is echter bijna een dagtaak voor 1 persoon vooral in 
de week voor Pasen.  

Zo het er nu uit ziet kunnen we elkaar 
voorlopig nog niet ontmoeten in de 
kerkzaal, dus gaan we ook na Pasen 
verder om opnames te maken in de 
bekende omgeving met bekende 
stemmen erbij.   
We zoeken hobbyisten om te helpen 
bij het maken van de opnames en ze te 
monteren en op YouTube te plaatsen.  
Er wordt goed bewaakt dat er steeds in 
heel kleine samenstelling wordt 
gewerkt om opnames te maken van 
muziek en lezingen, zo veel mogelijk 

gebeurt dit al thuis. Voor de sfeer is het nodig een klein gedeelte in de kerkzaal op te nemen.  
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.    
 
Oproep 
De digitale wereld is er niet voor iedereen daarom doen we eerst een oproep om vanuit uw 
omgeving door te geven wie we via de brievenbus nog informatie kunnen sturen. Gelukkig wordt 
hiermee al een start gemaakt vanuit de pastorale werkgroep. Samen kerkzijn roept echter ons 
allen op om te zien naar elkaar, in deze periode elkaar te horen via de telefoon.  

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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Omzien naar elkaar 
Op 2 april is er in kleine kring afscheid genomen van Pieter Gerardus Johannes Bronchel. Hij 
woonde aan de Watercypresstraat 94 en is overleden op 29 maart 2020 in de leeftijd van 87 jaar. 
Zijn dochter en kleinkinderen zullen hem missen. Wij wensen hen sterkte en troost.  
Gods nabijheid wensen we ook allen die door corona ‘aangepast’ afscheid moeten nemen van  
geliefden. Veel kunnen we op afstand doen maar juist hierin verlangen we elkaars aanraking en 
nabijheid om elkaar tot troost te kunnen zijn.  
Ons gebed blijft ook voor allen die zich inzetten om anderen te helpen in omstandigheden die 
soms gevaar opleveren voor hun eigen gezondheid.  
Alle thuissituaties; te stil en rustig, weinig verdraagzaamheid, verlangend naar het bekende ritme 
en de contacten, afhankelijkheid van anderen, 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  
 
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)                                                              afb 2 (kerkzijn tijdens de corona crisis) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb 3 door op de tekst in een blokje te tikken start u  filmpjes of leest u het aangegeven artikel.. 
 
 
 
De rode blokjes bevatten links naar actuele 
informatie 
In de blauwe blokjes vind u links naar 
gearchiveerde eerdere informatie 
 
NB: Op een mobiele telefoon kan de indeling er 
iets anders uitzien. 
 
 
 

Namens de wijkkerkenraad  
Maarten van Tricht  m.vantricht54@gmail.com  Ina Oostenbrink  inaoostenbrink47@gmail.com   
PS. Op de volgende pagina vindt u nog een nieuw paaslied op een bekende melodie. 
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