
 

 

    Kerkzijn vanuit Oecumenisch kerkcentrum Goede Rede, 
Protestantse en oecumenische werkgroepen 

Kerkgracht 60, Almere-Haven 
                      tijdens de Corona crisis 

     28- 05-2020 
 

Aan alle Goede Rede gangers, 

Lied aan het vuur 
 
Vuur dat licht van leven geeft aan wat op de aarde leeft, 
houdt de liefde in ons gaande, dat wij hoeden onze aarde. 
Vuur van God met vlammen vrij, wees ons dag na dag nabij. 
 
Vuur dat warmte geeft en gloed dat de mensen branden doet, 
Wil ons aan elkaar verbinden, dat we warmte blijven vinden. 
 
Vuur dat smeult als vonken as en bewaart wat levend was,  
wees stem van ons geweten, dat wij goede woorden spreken. 
Vuur van God met vlammen vrij, wees ons dag na dag nabij. 
 
Tekst: Michaël Steehouder uit: Zangen van zoeken en zien. 

  
Kerkdienst 
Op 31 mei Pinksterzondag is er een oecumenische viering die is 
voorbereid door ds. Riek van Haeringen en de oecumenische 
werkgroep liturgie. De Geest van God brengt ons zeven gaven of 
je zou kunnen zeggen zeven levenswijsheden. Als teken van de 
Geest steken wordt bij elke wijsheid een kaars aangestoken. 

Misschien kunnen we dit thuis ook doen. Daarbij past een tekst uit Romeinen die ons herinnert aan de 
pinkstergedachte: ‘De hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de 
Heilige Geest die ons werd geschonken’. Enkele zangers van het Goede Redekoor zingen liederen o.l.v. 
Rita Kremers met Freddy Lusken achter orgel of piano. De regiecommissie voor opname en uitzending 
zorgt ervoor dat we elkaar zondagmorgen digitaal kunnen ontmoeten.  
Echter ook een lijfelijke ontmoeting staat er gepland op zondag tussen 12.00 en 14.00 uur. Op het 
kerkplein zal er op gepaste afstand koffie zijn met wat lekkers. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! 
De opbrengst van de collecten van a.s. zondag is voor de oecumenische diaconie en de Samenwerkende 
kerken in Goede Rede. U kunt uw bijdrage geven via de Givt app of storten op het rekening nummer NL06 
RABO 0301 0149 06 van Geref./Herv. Gem. inzake collecterekening met vermelding van kerk, doel en 
datum. 
Op 7 juni is er een gezamenlijke viering voor heel Almere vanuit Goede Rede, ds. Doddy van Leeuwen zal 
dan de voorganger zijn. Intenties van dankbaarheid of zorg kunnen tot vrijdag 18.00 uur doorgegeven 
worden aan jand.goederede@xs4all.nl 
 
Omzien naar elkaar 
Al bijna 3 maanden zijn we nu slechts digitaal met elkaar verbonden. Sommige dingen wennen, maar niet 
bij elkaar mogen komen en niet samen naar de kerk kunnen gaan om te zingen, te bidden, te luisteren en 
na tijd elkaar te ontmoeten met koffie of thee is een groot gemis. Deze situatie zal voorlopig nog even 
blijven, vooral omdat we als kerkbezoekers tot de risicogroep behoren en ook omdat het samen zingen 
een bron van besmetting kan zijn. En dan gaat het niet hoofdzakelijk om het zitten in de kerkzaal, maar 
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meer om de faciliteiten rond het binnenkomen en het weggaan, het gebruik bij de bar en het 
toiletbezoek. Voorzichtigheid voor onszelf en anderen blijft geboden. Wij vragen om gezondheid, geduld, 
doorzettingsvermogen, liefde en Gods nabijheid. 
Over het zingen in de kerk schreef ds. Beekman, de classispredikant van Friesland een blog. Deze is 
toegevoegd aan het einde van deze berichtgeving en zal later ook apart op de website worden geplaatst. 
 
‘Kerkcentrum Goede Rede opent haar deuren voor troost en verwerking!’ 
Nu het gewone leven weer start met alle bijbehorende richtlijnen, begint ook het verwerken van de 
impact van de coronacrisis. Dit kan zich op verschillende manieren uiten. U zit misschien met tal van 
vragen en u heeft even een luisterend oor nodig. U wilt graag in stilte een kaarsje aansteken om iemand 
te gedenken, die in deze coronatijd is overleden. U wilt even tot rust komen bij uw Schepper… Dit 
begrijpen we goed! Daarom willen we als gezamenlijke kerken er voor u als Havenaar zijn. 
In de prachtige kapel kunt u gewoon even gaan zitten of in stilte bidden. Indien u een gesprek wenst, dan 
kan dat met de aanwezige pastorale medewerk(st)er. Vanaf 1 juni is kerkcentrum Goede Rede daarvoor 
open op dinsdag- en vrijdagochtend van 10.30 - 12.00 uur en op woensdagmiddag van 13.00  tot 15.00 
uur. Bij bezoek willen we u vragen zich aan de nu geldende regels te houden. 
 
Vanuit de pastorale werkgroep wordt er vermeld dat mevrouw Lida Hoesman na 17 jaar gaat stoppen 
met het bezoekwerk in de Grienden. Als er weer normaal vergaderd kan worden zal er een uitgebreid 
bedankje voor haar zijn. 
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 zoeken naar iemand om het rooster te 
coördineren is nog een uitstaande vraag. 

Voor wie het een uitdaging is om te helpen bij: 
het regelen en afstemmen van de juiste mensen voor de vieringen op de juiste datum kan contact 
opnemen met Hajo, die graag uitlegt waar u uw talenten kunt inzetten. Bel gerust (06-22248598) of mail 
(hajo@planet.nl); de werkgroepen Vieringen maar ook alle luisteraars zullen u dankbaar zijn. 
‘Met elkaar; voor elkaar!’  
De kerkdeur op bepaalde tijden open is besproken in de WKR van 11 mei. Wilco de Vries, voorzitter  
beheercommissie en Bert Nooteboom, voorganger Hart voor Haven hebben de regels opgesteld om dit 
veilig te kunnen starten.  
Inmiddels is de kerkzaalindeling aangepast voor de concerten die vanaf 1 juni weer zijn toegestaan.  
In het tweede Spiritnummer, dat vanaf zondag wordt verspreid vindt u de data en keuze voor een 
middag- of avondconcert. 
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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Blog van ds. Beekman 
 
Niet zingen 
Het goede nieuws voor gelovigen is dat zij weer kerkdiensten mogen vieren. In juni met 
hooguit 30 personen. Het slechte nieuws is dat zij eerst enkele bergen moeten verzetten om 
dit mogelijk en verantwoord te maken. 
Net als bij theaters en bioscopen moet het duidelijk zijn wie er naar de kerk zal komen. 
Kerkgangers moeten dus reserveren, of uitgenodigd worden. En de kerk moet een 
gebruikersplan hebben, waarmee de veiligheid van de kerkganger gewaarborgd is. 
Hoe word je kerk op anderhalve meter? Waar kun je zitten, en waar niet? Hoeveel veilige 
plaatsen zijn er? Wat zijn veilige looproutes? Hoe kun je met elkaar veilig binnenkomen, en 
weer weggaan? Ponkjes, ook met lange stok, kunnen niet, dus hoe ga je collecteren? 
Bergen vragen die een antwoord nodig hebben. Geloof kan bergen verzetten, de gelovigen 
hopelijk ook. Het meest slechte nieuws is dat bezoekers van een kerkdienst op anderhalve 
meter niet meer kunnen zingen. Geen psalm, geen gezang en geen kinderlied. 
Premier Rutte, die zelf geregeld een kerkdienst bezoekt, zei vorige week: ‘Het virus houdt 
van plaatsen waar luid gezongen wordt.’ En minister de Jonge, als domineeszoon ook met 
een eredienst bekend, zei kort en krachtig: ‘Verspreid het Woord, niet het virus’ 
Ik vind zingen het mooiste deel van een kerkdienst. Een Bijbelverhaal kan me raken, een 
preek kan mij boeien, een gebed mijn hart verheffen. Maar een lied beroert mijn ziel. Als ik 
zing, gaan er ergens diep in mij allerlei snaren trillen. 
Het liefst zing ik een stevige partij mee. En soms ook stokt mijn stem, want het samenspel 
van een aangrijpende versregel en een mooie melodie brengt mij zomaar van de wijs. Dan 
hoop ik dat niemand om mij heen de druppel ziet die uit mijn ooghoek rolt. 
Graag zing ik van tijd tot tijd een nieuw lied, onze bundel van 2004 is voor mij dan ook een 
grote vreugde. Maar de bekende liederen zijn mij het dierbaarst. De gezangen uit de 
kerkdiensten van mijn jeugd, de psalmen van mijn moeder, daar kan niets tegenop. 
Zingen is voor mij de kroon van de kerkdienst. ‘God troont op de lofzangen van zijn volk.’ 
Maar nu dus even niet. Ik vind het helemaal niets, maar ‘as it net kin sa ’t moat, dan moat it 
sa ’t kin.’ 
Van harte hoop ik dat we een alternatief zullen vinden. Eén of twee voorzangers vanuit een 
veilige hoek van de kerk. Of misschien de organist die met een stevig koraal of een enkele 
toon ons voorgaat in de melodie. En wij die van binnen dan stilletjes mee-hummen. 
Deze dagen, waarin ik verdrietig besef dat we het voorlopig zonder de gemeentezang moet 
stellen, zingt er steeds een bekende psalmregel in mijn hoofd rond: ‘De stilte zingt u toe, o 
Here.’ 
Misschien wil de lieve Heer voor nu wel even tronen op de stille lofzangen van zijn volk.  
 
 
 
  
  
   


