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                     7- 05-2020 
 

Aan alle Goede Rede gangers, 
 
De geest van God 
 
De Geest van God waait als een wind 
op vleugels van de vrede, 
als adem die ons leven doet, 
-deelt ons een onrust mede 
die soms als storm durft op te staan, 
geweld en kwaad durft tegengaan-, 
een koele bries die zuivert. 
 
In stilte werkt de Geest van God, 
stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 
een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel. 
 
Liedboek 691: 1,3 Marijke de Bruijne.  
 
 
Kerkdiensten 
Het was fijn om deze week te horen dat de vieringen zo worden gewaardeerd. Voor zondag 10 
mei is er ook weer hard gewerkt en zullen er 2 kerkdiensten te beluisteren zijn.  
In de digitale protestantse viering is ds. Dirk Jan Lagerweij de voorganger. Johannes 16 zal 
worden gelezen en is uitgangspunt voor de overweging. Een verhaal gericht op de toekomst, op 
het andere leven dat de leerlingen staat te wachten, al het is voor hen nog zo ongrijpbaar. 
Anneke van Huissteden verzorgt de muzikale begeleiding en natuurlijk kunnen we thuis weer 
meezingen. Intenties van dankbaarheid of zorg kunnen tot vrijdag 18.00 uur doorgegeven worden 
aan jand.goederede@xs4all.nl  De gaven worden ingezameld voor het Voedselloket VLA en voor 
het Jeugdwerk. 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.  
Parochianen van Goede Rede hebben een speciale digitale viering samengesteld rondom 
Moederdag. De tijd wanneer deze beschikbaar is kunt u vinden op de website. Gaven kunnen 
ook tijdens deze dienst voor bovenstaande doelen worden bestemd. 
  

Omzien naar elkaar 
Het op afstand naar elkaar omzien is voor alle Goede Redegangers een lastige situatie. Het steeds weer 
moeten afwegen, ben ik veilig genoeg voor mijn eigen bescherming en die van de ander, maakt ons extra 
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voorzichtig in de contacten. Post en telefoon zijn de veiligste mogelijkheden. Met het gemis aan nabijheid 
kampen we allemaal. De hoop dat het anders wordt leeft in ons allen en dat kan ons de moed geven om 
vol te houden. Dat geldt voor thuiszitters, voor mensen die door de situatie gescheiden leven, voor allen 
die klaarstaan om deze zorg te verlichten, voor hen die werken op de crisisafdelingen van de 

ziekenhuizen. Kracht, liefde en Gods zegen voor allen mag klinken in onze gebedswoorden. 
In de lintjesregen van 2020 mocht Ambro Schroten één van de gelukkigen zijn voor haar bijdrage 
aan kerk en samenleving.  
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 van de Algemene kerkenraad 
Afgelopen zondag 3 mei is in de vieringen de volgende mededeling gedaan: 
‘De algemene kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat in de procedure voor het 
beroepen van mevrouw Bettie Woord als predikant voor de missionaire wijkgemeente De 
Schone Poort een volgende stap is gezet. De gemeenteleden van de Schone Poort hebben 
ingestemd met haar verkiezing. Door de bijzondere omstandigheden in verband met de 
Coronacrisis heeft deze verkiezing schriftelijk plaatsgevonden. 
De Algemene kerkenraad kan nu in haar eerstvolgende vergadering het beroep op mevrouw 
Bettie Woord uitbrengen’. 
Bezwaren tegen de verkiezingsprocedure kunnen, met vermelding van reden, schriftelijk worden 
ingediend voor 9 mei 2020 bij de scriba van de algemene kerkenraad: scriba.akr@pkn-almere.nl 
 
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 ik u om uw naam en e-mailadres door 
te geven. Het kan dan duidelijk worden voor hoeveel mensen dit wenselijk is en 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 
Achter de schermen is er overleg met huurders van Goede Rede hoe we na de corona periode 
weer veilig verder kunnen. ‘Hart van Haven’ die op zondagmiddag gebruik maakt van de kapel, is 
op zoek naar een ruimte voor de jeugd en heeft een gevraagd of er ruimte beschikbaar is. Er is 
gesproken over Amacitia en dit zou voor hen een goede oplossing kunnen zijn. Daar deze ruimte 
niet intensief gebruikt wordt, zal de beheercommissie met huidige gebruikers in gesprek gaan en 
het proces verder begeleiden.  
De financiële kosten van de kerk gaan door. Het collecteren in de eerste weken van de digitale 
vieringen was lastig. Nu er gegeven kan worden via de collecterekening en via Givt zien we dat er 
weer mooie bedragen binnenkomen. 
De tussenevaluatie van de kerkbalans opbrengsten tot mei vertoont een achterstand ten 
opzichte van de inkomsten van mei 2019. We hopen dat deze achterstand de komende maanden 
ingelopen gaat worden.  
Voor de kerkenraad staat er voor de komende week weer een skype vergadering op de agenda. 
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 
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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. Ter bemoediging 
 
 
Voor onderweg 
 
Open mij,  
les mijn  dorst, 
stil mijn verlangen 
te zijn 
wie ik mag zijn, 
aanvaard door jou, 
Aanwezige, 
aanvaard door mezelf, 
ongedurig afwezig. 
 
Zend boden op mijn weg, 
engelen met geduld, 
naasten met liefde, 
vreemden 
die vrienden blijken. 
 
Open mij 
stil mijn verlangen. 
 
Liedboek pag. 1329 Nico Vlaming 
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