
 

 

Kerkzijn vanuit Oecumenisch kerkcentrum 

Goede Rede, 
Protestantse en oecumenische werkgroepen 

Kerkgracht 60, Almere-Haven 
                        tijdens de Corona crisis 

                     21- 05-2020 
 

Aan alle Goede Rede gangers, 
 

Hemelvaartslied 
 

Overal wordt u gebeden 
om het rijk dat komen gaat. 
Laat het zichtbaar zijn beneden, 
geef een nieuwe dageraad. 
Woord van God, maak deze aarde 
tot een gaarde 
waar de boom des levens staat. 
 
Lied 664: 3 

 
Kerkdiensten 
Op 24 mei is er een viering waarin Bettie Woord de voorganger is. Dank zij de techniek zullen we 
elkaar kunnen ontmoeten. De viering begint met klokgelui en het lichtlied: 

 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
De gaven worden ingezameld voor het Werelddiaconaat. De opbrengst van deze collecte is voor 
de straatkinderen in Oeganda. De 2e collecte is voor de activiteiten in Goede Rede. U kunt geven 
met gebruik van de app Givt of op het collecterekeningnummer NL06 RABO 0301 0149 06 van 
Geref./Herv. Gem. inzake collecterekening met vermelding van kerk, doel en datum. 
Intenties van dankbaarheid of zorg kunnen tot vrijdag 18.00 uur doorgegeven worden aan 
jand.goederede@xs4all.nl 
De Pinksterviering op 31 mei wordt voorbereid door de oecumenische werkgroep liturgie met ds 
Riek van Haeringen uit Dronten. 
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 
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Hoe noaberschap op afstand werkt in het Almeerse werd duidelijk toen ca 20 gezinnen uit het 
Wolkenveld € 1400,- bijeenbrachten om de bewoners en verzorgers in De Overloop te verrassen met….. 
bloemen, kussens en ook verzorgende producten en bonnen werden er gekocht om wat langer van dit 
mooie gebaar te kunnen genieten. Een hartverwarmende actie!! 
Toch blijft het gemis van nabijheid en elkaar zien aanwezig ook bij gezonde en jongere gemeenteleden . 
Hoe weten we nog hoe het met iedereen gaat? Daarop is de eerste actie van de voorzitter nu te lezen. 

Een hartelijke groet vanaf de Pardijsvogelweg. 
Met het beeld waarmee familie, vrienden, kennissen, 
collega’s en andere contacten het al een tijdje moeten 
doen…. op de computer een ‘talking-head’, die nodig naar 
de kapper moet! 
Het gaat hier gelukkig goed; Daphne en ik zijn in goede 
gezondheid, en hebben meer dan genoeg te doen. 
Wij wensen iedereen een blijvende gezondheid, heel veel 
sterkte en doorzettingsvermogen in deze moeilijke tijden. 
Daphne en Hajo Witzel 

 
Wie volgt om elkaar te kunnen blijven volgen en de communicatie in twee richtingen te laten gaan? 
Hebt u bezwaar tegen uw foto op de website, dan laten we daar de foto achterwege. 
Het herstel van ds. Tonnis Buurma verloopt goed, ook de fysiotherapeut is nu in beeld om de oefeningen 
te begeleiden. Zo start de zorggroep weer de ‘gewone’ hulp op. Chronisch zieken en mantelzorgers 
behoeven nog extra aandacht. Het met elkaar volhouden vraagt veel energie als hulp van buiten nog niet 
alles kan en mag. Gelukkig komt er beweging in de bezoekregeling in zorgcentra. Voorzichtigheid blijft 
echter geboden . Wij bidden om doorzettingsvermogen, liefde en Gods nabijheid.  

Hebt u behoefte aan contact, dan kunt u ons uiteraard telefonisch bereiken. U kunt bellen naar 
uw contactpersoon voor hulp en vragen. Schroom niet!! 
Namens de werkgroep pastoraat, Janna Lefering / Nel Hagenaar. 
 
Waar werken we aan en wat gaat door 
Het verzorgen van de digitale vieringen wordt steeds beter gestroomlijnd. Voor de opnames zijn 
meer mensen beschikbaar en dat maakt de taak minder zwaar. Het uitvoerder voor de 
coördinatie is nog een uitstaande vraag. 

Voor wie is het een uitdaging om te helpen bij: 
het regelen en afstemmen van de juiste mensen voor de vieringen op de juiste datum. 
Bel gerust (06-22248598) of mail (hajo@planet.nl); Hajo legt graag uit waar u uw talenten kunt 
inzetten. De werkgroepen Vieringen maar ook alle luisteraars zullen u dankbaar zijn. 
‘Met elkaar; voor elkaar!’ 
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 
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