
 

 

Kerkzijn vanuit Oecumenisch kerkcentrum Goede Rede, 
Protestantse en oecumenische werkgroepen 

Kerkgracht 60, Almere-Haven 
                   tijdens de Corona crisis 

18-06-2020 
 

Aan alle Goede Rede gangers, 
 

Stem die de stenen breekt, 
tijding in duistere nacht, 
stem die in stilte spreekt: 
Ik ben nabij, wees niet bang. 
 
Sprak, al voor dag en nacht, 
voordat ik woorden sprak, 
stem die de schepping draagt: 
Ik ben nabij, wees niet bang. 
 
Rondom mij in verdriet, 
dichtbij waar ik ook ben, 
angst ondermijnt mij niet: 
Ik ben het- dat is jouw stem. 
 
Mocht ik de leegte zien, 
dan delen wij ook die. 
Ik zie en hoor je niet 
en ben niet bang: Jij bent hier 
 
Tekst Anders Frostenson bij Marc. 6: 50 
Liedboek nummer 918 
 
Kerkdiensten 
Het voorbereiden en uitzenden van de digitale vieringen vraagt veel tijd. In de WKR is daarom 
besloten niet meer twee uitzendingen op een zondag te verzorgen uit de verschillende tradities. Dat 
betekent voor 21 juni dat er een viering wordt aangeboden, die is voorbereid door leden van de 
katholieke gemeenschap in Goede Rede. Het leidende thema voor deze viering is: In vol 
vertrouwen. Een verhaal van Toon Tellegen vormt hierbij een mooi motief. Wie een protestantse 
viering wil volgen kan via kerkdienstgemist.nl op bezoek in De Drieklank.  
 
Er zijn 3 collecten:  
*De Commissie Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp vraagt een bijdrage voor het 
jaarproject herbouw van de kerk op Sulawesi, het eiland waar Pieter en Klazien ter Veen woonden 
en werkten.  
*Kerkelijke activiteiten in Goede Rede.  
*Groot Onderhoud, de renovatie van het platte gedeelte van het Goede Rede dak wordt gestart. 
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.  



 

 

21 juni is het Internationale vluchtelingendag. Na het nieuws van woensdagochtend over de redding 
van een groepje bootvluchtelingen op de Noordzee komt dit weer dichtbij huis. Op de website is 
een bezinningsmoment geplaatst. N.a.v. een interview met een bootvluchteling en het verhaal van 
Ruth heeft Bettie Woord dit verzorgd.  
Op 28 juni is er een oecumenische viering die digitaal wordt uitgezonden vanuit Goede Rede.  
Intenties van dankbaarheid of zorg kunnen tot vrijdag 18.00 uur doorgegeven worden aan 
jand.goederede@xs4all.nl 

 
Omzien naar elkaar 
Afgelopen week werden we opgeschrikt door de plotselinge opname in het AMC van Henk van 
Huissteden, de man van onze organiste Anneke. Na een behandeling, nodig vanwege een 
herseninfarct is hij overgeplaatst naar het Flevoziekenhuis. Daar wordt met een logopedist en een 
ergotherapeut gekeken wat de beste therapie is voor herstel. Wij vragen in onze gebeden om 
nabijheid, kracht en sterkte voor Henk en Anneke en andere zieken in de gemeente. 
Het kerkcentrum Goede Rede is open voor verwerking en troost stond in Almere deze week.  
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. De deur is 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. U kunt ze daar lezen.  
 
Waar werken we aan en wat gaat door 
De vieringen vanuit Goede Rede zullen in de zomermaanden  
nog digitaal zijn. Op de foto Roland Schaink en Gert Oskamp, de 
werkers op de achtergrond in overleg over de montage van een 
viering.  
Op zondag 30 augustus hopen we dan weer een start te maken 
met fysieke vieringen. Dat wordt dan een feestelijke startzondag 
voor het nieuwe seizoen.  
We streven ernaar tot die tijd iedere zondag een protestantse 
viering te verzorgen in samenwerking met De Drieklank en De 
Lichtboog. De vieringen verzorgd door de katholieke 
gemeenschap in Goede Rede worden om de twee weken 
gemaakt en uitgezonden. Als er een katholieke viering is, krijgt u 
ook daarvoor een uitnodiging via de oecumenische werkgroep 
liturgie. Vanaf juli krijgt u een overzicht van alle vieringen.  
Vervanging ds. Buurma 
Het herstel van ds. Buurma gaat goed maar is langdurig. De wijkkerkenraad heeft daarom besloten 
ondersteuning te vragen op het gebied van pastoraat, vieringen en organisatie voor twee dagen per 
week. Er is een vraag voor hulp neergelegd bij ds. Riek van Haeringen uit Dronten en ds. Dirk Jan 
Lagerweij uit Zwolle. Beiden gaven aan dat twee dagen teveel is. In overleg met de voorzitter is er 
een schema gemaakt voor de werkzaamheden en zij zullen vanaf 1 juli allebei één dag per week 
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beschikbaar zijn. Dirk Jan neemt de zorg voor pastoraat en toerusting op zich en Riek zal 
organisatorische ondersteuning bieden. Ook zullen zij beiden één viering per maand verzorgen. 
Omdat zij beiden al werk doen in Goede Rede is de kerkenraad heel blij met deze oplossing.  
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 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 
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