
 

 

Kerkzijn vanuit Oecumenisch kerkcentrum Goede Rede, 
Protestantse en oecumenische werkgroepen 

Kerkgracht 60, Almere-Haven 
                   tijdens de Corona crisis 

11-06-2020 
 

 
Aan alle Goede Rede gangers, 

 
Fluister het mij in, Heilige Geest: 
ik zal het goede denken. 
 
Spoor me aan Heilige Geest: 
ik zal het goede doen. 
 
Verlok me Heilige Geest: 
ik zal het goede zoeken. 
 
Geef me kracht Heilige Geest: 
ik zal het goede vasthouden. 
 
Bescherm me Heilige Geest: 
ik zal het goede nooit verliezen. 
 
Woorden uit het liedboek pagina 1158 
toegeschreven aan Aurelius Augustinus. 
 
Kerkdiensten 
Dinsdagmorgen heeft weer een klein groepje vrijwilligers meegewerkt om de viering voor 14 juni 
voor te bereiden. Voorganger in deze viering is Corry Zunneberg. De lezingen uit Psalm 56 en 
woorden uit de Bergrede zijn uitgangspunt voor de overweging: Gelukkig, Zalig of Goed af zijn, 
wanneer geldt dat voor ons? 
De eerste collecte is zondag bestemd voor de Diaconale Opvang in Almere DOA en de tweede 
bijdrage gaat naar de Dorpskerken in Nederland, die niet meer zelfstandig kunnen bestaan. 
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. 
NB. Bij het invullen van de overmaking geeft de bank aan dat dit nummer staat op Federatie Geref. 
kerk/ Hervormde Gem. dat is juist, maar het is nog een oude naam voor hetzelfde gebruik.  
Ook op 21 juni is er weer een digitale viering vanuit Goede Rede. Intenties van dankbaarheid of 
zorg kunnen tot vrijdag 18.00 uur doorgegeven worden aan jand.goederede@xs4all.nl 

 
Omzien naar elkaar 
Beste Goede Rede gangers.  
Jaap en ik willen jullie bedanken voor de lieve attenties die wij de afgelopen tijd van jullie 
ontvangen hebben. Na mijn herseninfarct en mijn heupfractuur ben ik weer opgeknapt en kan mij 
al aardig redden. Ik ben laatst samen met Jaap naar de ‘Buiten Pinksterviering’ gegaan, wel met 
mijn rollator. We hebben genoten van de ontmoeting met anderen. 
Nogmaals hartelijk dank voor jullie aandacht in de moeilijke tijd.  
Corry Klandermans.  
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Fijn dat we dit goede bericht mochten van herstel ontvangen. Ook een bericht van overlijden is er 
deze week ontvangen. Mevrouw Jelli de Vlugt-IJtsma is overleden. Jelli mocht de hoge leeftijd van 
98 jaar bereiken. Zij was tot het laatste toe een betrokken gemeentelid. In de viering a.s. zondag 
zal er een lichtje voor haar worden aangestoken. Op vrijdag 12 juni is er een dankdienst voor haar 
leven in Goede Rede. De kinderen en kleinkinderen zullen afscheid van haar nemen op de 
begraafplaats in Rhoon. Wij wensen allen die haar zullen missen in Nederland en Australië sterkte 
en Gods nabijheid. 
Voor wie behoefte heeft aan een moment van rust in de kapel, voor een stil contact met de 
Schepper, het opsteken van een kaarsje voor een geliefde, of een gesprek met een pastoraal 
medewerker, kan enkele keren per week terecht in Goede Rede. Voor troost en verwerking  
is de deur 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. 
Hebt u behoefte aan contact, dan kunt u ons uiteraard ook telefonisch bereiken. U kunt voor hulp 
en vragen bellen naar uw contactpersoon. Schroom niet!! 
Namens de werkgroep pastoraat. 
 
Het kerkblad Goede Reden 
Trouwe website bezoekers hebben misschien ontdekt dat onder Goede Reden kerkblad nieuwe 
artikelen zijn geplaatst. Graag stellen we u via deze communicatiebrief op de hoogte over het niet 
verschijnen van een Goede Reden kerkblad. De redactie kreeg slechts enkele teksten binnen 
waardoor een blad laten drukken en bezorgen niet te verantwoorden is. Daarom plaatsen we aan 
het eind van deze berichtgeving de artikelen, zodat Goede Rede gangers zonder internet misschien 
door u kunnen worden geïnformeerd. 
 
Waar werken we aan en wat gaat door 
Achter de schermen wordt er veel tijd besteed aan het kerkzijn tijdens de Corona crisis. Dat geldt 
zeker voor de website, het maken en versturen van de wekelijkse brieven, het aanwezig zijn bij de 
opnames om muziek, zang en techniek te verzorgen. Hartelijk dank voor deze trouwe inzet. 
Afgelopen maandag was er een overleg van de wijkkerkenraad via skype. Een belangrijk punt op 
de agenda was: de digitale vieringen. Ten eerste is er een besluit genomen geen fysieke vieringen 
te houden tot eind augustus. Die beslissing is genomen op grond van alle voorschriften en regels 
die er moeten worden toegepast om veilig ter kerke te kunnen gaan. Reserveren, niet zingen, geen 
ontmoeting met koffie, geen kapstok en toiletgebruik, zijn nog maar enkele restricties. Iedere keer 
de tafel en microfoon schoon moeten maken, vormt ook een storend element in de viering.  
Het verzorgen van de digitale vieringen wordt wel steeds beter gestroomlijnd, maar het vraagt 
heel veel tijd (bijna een dag) van degene die de opnames monteert voor de uitzending. Nu ook een 
groepje van Katholieke zijde, verzorgd door leden van het Goede Rede koor, om de twee weken 
een beroep op deze mensen doet, maken we de overweging om per zondag één viering te 
verzorgen die we dan aanbieden aan de protestantse en katholieke kerkgangers.  
Ook vanuit de Drieklank is er een vraag gesteld of we in de vakantieperiode nog meer gezamenlijk 
kunnen aanbieden dan wat er vermeld staat in Spirit. Hierover is nog overleg. Via de uitnodigingen 
houden we u op de hoogte wat er wordt uitgezonden en waar u het kunt vinden. 
De vacature om een steentje bij te dragen aan het regelen en afstemmen van de vieringen staat 
nog steeds open. 
U kunt contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, om te kijken 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!’ 
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 
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de brieven niet ontvangen via de mail, dan is er de vraag om die mensen te vragen hun mailadres 
door te geven of de brief in hun brievenbus te bezorgen. 
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 
 
Berichten geplaatst op de website onder Kerkblad Goede Reden: 

 
Dank u wel en tot snel..  
Hartverwarmend was het. De reactie’s die ik op allerlei manieren heb mogen ontvangen in de 2e 
week van mei jl. n.a.v. mijn emeritaat dat officieel op 11 mei is ingegaan. Mijn huiskamer en galerij 
lijken wel een bloemenwinkel… de wand is behangen met tal van kaarten… natuurlijk waren er ook 
reacties via e-mail.. telefoon.. facebook etc. Graag wil ik u allen daar heel hartelijk voor bedanken. 
Mijn emeritaat is geen afscheid… we blijven elkaar gewoon nog steeds ontmoeten. De geplande 
emeritaatsviering van 10 mei die natuurlijk niet kon doorgaan, zal zeker op een nader te bepalen 
datum doorgang vinden en dan hoop ik u daar in elk geval - en liefst veel eerder natuurlijk - weer 
te mogen begroeten. Nogmaals hartelijk dank en in die tussentijd: Houd u allen gezond en bedenk: 
samen zijn we sterk.  
Hartelijke groet, Pastor Raymond Maas 
 
Toon je talenten 
Door het gebeuren van de laatste maanden zijn de mededelingen rond de expositie van Toon Je 
Talenten op de achtergrond geraakt. Gelukkig gaan we weer de goede kant op en hebben we zicht 
op betere tijden, nu Goede Rede langzaam de deuren weer opent. De expositie is verschoven naar 
eind september. Dus volgt hier nog een keer de uitnodiging om mee te doen.  
Denk niet te snel, dat ‘jouw werk’ niet in aanmerking komt. Stap over de drempel!!! 
Nog even de regels: Het moet eigen werk zijn. Je mag een onderwerp of afbeelding naar eigen 
interpretatie inleveren. Als je iets hebt wat je geschikt vindt, maak er een foto van en mail deze 
door naar: hermanenambroschroten@hotmail.com tel 06 10621536. Zet er wel de afmetingen bij.  
Schrijf er ook je ‘eigen verhaal’ bij. We zullen dit (soms in verkorte vorm) bij je kunstwerk leggen 
op de expositie. 
Als alles goed gaat, start de expositie ‘Toon Je Talenten’ op 26 september. 
Houd deze datum vrij. Op die dag is er van alles te beleven. Een Museumkaart heb je niet nodig. 
De toegang is gratis!  
De deelnemers krijgen nog bericht over de uiterste inleverdatum, zodat we ruim de tijd hebben 
om de kunstwerken te verzamelen en een mooie indeling te maken. 
Voor vragen zijn de commissieleden per email te bereiken: 
Anja Stam                  aakstam@gmail.com 
Sophia Reussien       smreussien1940@kpnmail.nl 
Alie van Heijningen  van_heijningen@yahoo.com 
Janna Lefering           l.leferingsteenstra@upcmail.nl 
 
We hopen dat er veel Goede Redegangers meedoen!! 
 
Beste Banneux Reizigers, 
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Na het annuleren van de reis naar Banneux in mei, hebben wij helaas moeten besluiten dat ook de 
reis in augustus niet door kan gaan. Juist in deze tijd hadden wij graag de steun en troost bij Maria 
gezocht om ons kracht te geven vol te houden. We begrijpen dat het besluit om niet naar Banneux 
te gaan als een teleurstelling voelt. Zeker voor hen die met plezier en geloof uitzien naar het 
bezoek aan de Maagd der Armen. Helaas, het is beter zo. We hopen in 2021 weer naar Banneux te 
kunnen. Hierbij stuur ik u vast de data hiervoor. 14 t/m 18 mei 2021 en 27 aug t/m 31 aug 2021  
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, en anders kunt u altijd contact 
opnemen met Ellen van de Laan 06-30918592 of Eva Onderwater 0297-222208 of 
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com  
Met hartelijke groet,  
Het bestuur van Caritas Banneux bisdom Haarlem – Amsterdam 
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