
 

 

Kerkzijn vanuit Oecumenisch kerkcentrum 

Goede Rede, 
Protestantse en oecumenische werkgroepen 

Kerkgracht 60, Almere-Haven 
                        tijdens de Corona crisis 

                     14- 05-2020 
 

Aan alle Goede Rede gangers, 
 
Vleugels 

 
Heer, wil ons op uw vleugels nemen, 
zoals een arend met haar jongen doet. 
Totdat de stormwind is verdwenen, 
dekt Gij ons met uw vleugels toe. 
 
Als ik vermoeid door zorg en vragen, 
soms niet meer weet, hoe ik vliegen moet. 
Dat ik roep, Heer van dood en leven, 
vang mij op, voordat ik val. 
Blijf met uw liefde om mij zweven, 
zodat ik nimmer vallen zal. 
 
Heer, wil ons op uw vleugels leiden, 
zoals een arend met haar jongen doet. 
Onder ons steeds uw vleugels spreiden, 

in voor-, maar ook in tegenspoed. 
Blijf met uw liefde om ons zweven. 
  
Al zijn onze vleugels lam geslagen, 
vinden wij vliegend niet de weg terug. 
Wij voelen uw vleugels die ons dragen, 
ons vergezellen in onze vlucht, 
want wij roepen, Heer van dood en leven, 
vang ons op, voor onze val. 
Blijf met uw liefde om ons zweven, 
zodat zal breken onze val. 
 

Tekst: Margreeth Ras-van Sloten 

 
Kerkdiensten 
Op 17 mei is er een viering waarbij het bijzondere is dat we een hele grote afstand overbruggen. 
Ds. Cornelia Hübner is onze voorganger en zij zal de viering leiden vanuit haar eigen woon- en 
werkomgeving in Freiburg. Dank zij de techniek zullen we elkaar kunnen ontmoeten. 
De gaven worden ingezameld voor het Meubel en Witgoed Loket van Almere MWLA en voor 
pastorale activiteiten in Goede Rede. U kunt geven met gebruik van de app Givt of op het 
collecten rekeningnummer NL06 RABO 0301 0149 06 van Geref./Herv. Gem. inzake 
collecterekening met vermelding Goede Rede. 
Intenties van dankbaarheid of zorg kunnen tot vrijdag 18.00 uur doorgegeven worden aan 
jand.goederede@xs4all.nl 
Op 21 mei Hemelvaartsdag is er een gezamenlijke digitale You tube viering vanuit De Lichtboog. 
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In de WKR vergadering van afgelopen maandag is er besloten in ieder geval nog tot 1 juli de 
vieringen op te nemen en digitaal uit te zenden. Voor mensen die geen internet hebben is dit een  
een hard gelag. Wij hopen dat u via kinderen, kleinkinderen, buren of kennissen toch iets kunt 
volgen van de vieringen en deze wekelijkse communicatiebrief. 
  

Omzien naar elkaar 
Hoewel de maatregelen iets soepeler worden blijft voorzichtigheid geboden in de omgang met elkaar. 
Het gemis aan nabijheid van eigen mensen werd en wordt erg gevoeld door mevrouw Anneke Hooreman, 
Lotusbloemweg 97, 1338 ZB die vorige week in het Flevoziekenhuis een operatie onderging. Na enkele 
spannende dagen is ze nu weer thuis om verder te herstellen. Een kaartje helpt hierbij. 
De kinderen van mevrouw Jelly de Vlugt, De Reedewaard, Kerkgracht 100 ervaren het als een groot gemis 
dat ze bij het naderende definitieve afscheid niet nabij kunnen zijn. Deze gemeenteleden zullen zondag in 

de voorbeden worden genoemd. Kracht, liefde en Gods zegen wensen we hen en alle zieken via 
deze weg toe zolang voorlopig post en telefoon nog de veiligste mogelijkheden blijven voor contact. 
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. 
 
Bericht voor de leden van de parochie 
Beste Katholieken in Goede Rede, 
Wanneer u onze digitale vieringen waardeert en het prettig vindt dat deze vorm van vieren in de 
toekomst ook in Goede Rede doorgang kan vinden, vraag wij u om uw naam en e-mailadres door 
te geven. Het kan dan duidelijk worden voor hoeveel mensen dit wenselijk is en of wij een 
gemeenschap in Goede Rede kunnen blijven. Het is belangrijk dat wij voor de toekomst weten 
voor wie wij dit doen. Meldt u s.v.p. aan op katholiekgoederede@hotmail.com 
Alvast hartelijk dank, Anja Stam. 
 
Waar werken we aan en wat gaat door 
De kerkenraad was maandag via skype verbonden. Op de agenda stond o.a. de evaluatie en 
voortgang van de digitale vieringen. Voorzitter Hajo heeft daarover het volgende geschreven: 
 
'Iedere dinsdag zitten we weer voor de buis en hopen we dat alles snel weer ‘normaal’ gaat 
worden. Maar inmiddels realiseren we ons steeds meer, dat ook vandaag dat nieuws niet komt; 
frustrerend en het geeft een gevoel van machteloosheid. 
En wat doe je dan als kerkgemeenschap; wat moet je als kerkenraad? Bij de pakken neer gaan 
zitten en wachten tot het ‘voorbij’ is? 
De geschiedenis van de kerk leert ons een andere aanpak; namelijk die van het aanpassen en 
aanpakken. En ook in Goede Rede is dat het credo geweest sinds onze eerste maatregelen op 12 
maart. Dus….. Goede Rede dicht, vergaderingen via Skype en de vieringen digitaal; het bleek 
allemaal bijzonder snel te kunnen. 
Maar aanpassen is een continu proces; steeds weer heroriënteren en de maatregelen 
afstemmen op de huidige omstandigheden. Bij alles wat er wordt besproken, o.a. ook de ‘exit’-
strategie, blijft voorzichtigheid het uitgangspunt om later niet iets terug te hoeven draaien. We 
richten onze blik op de toekomst; hoe kunnen we vasthouden wat we, door de omstandigheden 
gedwongen, nu hebben weten op te bouwen? 
Vooral op het terrein van de Vieringen hebben we veel geleerd en ook heel veel bereikt. De visie 
die we daaromtrent hebben ontwikkeld wil ik graag delen. 
Het ‘huis’ Vieringen, steunt op drie pilaren; 

die van de coördinatie, van de samenstelling, en van de communicatie. 
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Daarbij maakt het niet uit of we het hebben over een fysieke- 
of een digitale viering; in beide gevallen zijn de drie pijlers een 
essentiële ondersteuning. Het type viering is voor het model 
ook niet van belang; zowel Protestantse-, Oecumenische- als 
RK-vieringen hebben deze zelfde ondersteuning nodig. 
Onder coördinatie verstaan we alles dat te maken heeft met 
het regelen en afstemmen van de viering, zoals de 
desbetreffende werkgroep dit heeft aangegeven: het regelen 
van de voorganger, ambtsdragers, lectoren, etc.; maar ook 
mensen herinneren en ‘achter de broek zitten’, en vooral veel 
plannen. Een administratieve taak waarbij handigheid met het 

dienstenrooster (computervaardigheid) en een ijzeren discipline kerneigenschappen zijn. Voor 
wie dit een uitdaging is, kan zich melden bij Hajo om aan de slag te gaan. 

Samenstellen is voor de digitale vieringen vooral regie en montage. Het team wordt er steeds 

beter in, maar een viering van een half uur kost al snel ongeveer acht uur werk. Dit is een 
technisch-/creatieve taak; erg leuk om te doen maar wel vreselijk tijdrovend. 

Zonder communicatie zou dit alles zinloos zijn; ook een digitale viering kan ‘leeg’ zijn, dus moet 
er goed worden gecommuniceerd. Naast de papieren variant, valt hier ook de website onder met 
alles erop en eraan. 
Nu we de taken hebben weten te scheiden, wordt het wellicht eenvoudiger om hiervoor meer 
vrijwilligers te vinden. Want dat is (en blijft) nodig; vele handen maken het werk lichter. 
Dus wie wil helpen in één van de drie ondersteunende pijlers, wordt hierbij van harte 
uitgenodigd zich te melden. Bel mij gerust (06-22248598) of mail (hajo@planet.nl); ik leg graag 
uit waar u uw talenten kunt inzetten, waar de mogelijkheden liggen. De werkgroepen Vieringen 
zijn erg blij met ondersteuning vanuit de drie genoemde pijlers; zij kunnen echt niet zonder. 
‘Met elkaar; voor elkaar!’ 
Hajo Witzel’ 
 
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 
 
 
De kern van alle dingen 
De kern van alle dingen is stil en eindeloos. 
Alleen de dingen zingen, ons lied is kort en broos. 
En donker zingt mijn bloed, van heimwee zwaar doorwogen. 
Ik zeil langs regenbogen Gods stilte tegemoet. 
 
Tekst van Felix Timmermans uit het Liedboek, pag 1472  
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