
 

 

Kerkzijn vanuit Oecumenisch kerkcentrum Goede Rede, 
Protestantse en oecumenische werkgroepen 

Kerkgracht 60, Almere-Haven 
                   tijdens de Corona crisis 

25-06-2020 
 

Aan alle Goede Rede gangers, 
 

Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
Hoog op rotsen, aan levenswater, 
Van geur en smaak, van licht en stem, 
uw evenbeeld. 
 
Volk dat in duisternis gaat, 
mensen met stomheid geslagen, 
het zal geschieden, zegt Hij, 
dat zij weer glanzen als nieuw 
 
Niet meer beklemd en verdeeld, 
niet meer in woorden gevangen, 
één en gekend en bevrijd 
eindelijk mens zal ik zijn. 
 
Daar staat de stoel van de recht, 
daar zal staan de tafel der armen, 
dan is de dag van het lam, 
zie, Ik kom haastig, zegt Hij. 
 

Van licht en stem zult Gij ons maken, 
uw evenbeeld.  
 
Woorden van Huub Oosterhuis 

 
Kerkdiensten 
Zondag is er een oecumenische viering, voorbereid door de 
oecumenische werkgroep liturgie met pastor Ben Roest als 
voorganger. Het thema is: ’Verder kijken….. en er wordt gelezen 
uit Mattheüs 10: 34-42.  
Enkele Goede Rede koorzangers zingen liederen uit het liedboek. 
Achter de piano zit Freddy Lusken voor de muzikale 
ondersteuning. Het slotlied zal zijn lied 416: ‘Ga met God en Hij 
zal met je zijn’. 
Tussen 12.00 en 14.00 uur bent u weer welkom op het kerkplein 
voor een ontmoetingsmoment met koffie, thee en koek.  
Er zijn 2 collecten:  
*De diaconie vraagt een bijdrage nood in de wereld, dichtbij en veraf. 
*Samenwerkende kerken in Almere.  
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.  
Op 5 juli is er een digitale katholieke viering, verzorgd door leden van de katholieke gemeenschap in 
Goede Rede.  
Intenties van dankbaarheid of zorg kunnen tot vrijdag 18.00 uur doorgegeven worden aan 
jand.goederede@xs4all.nl 

 
Omzien naar elkaar 
Meeleven met elkaar, vooral bij ziekte is een onderdeel van het herstel en welbevinden. Door een 
kaartje, een belletje, of iets anders dat u bedacht hebt, worden patiënten afgeleid van het kleine 
kringetje en dat doet goed.  
Deze week noemen we nog een keer Henk van Huissteden, J. Ivenslaan 1, 1325 LV Almere. Henk 
verblijft nu in Flevoburen om te revalideren. Een verdrietig bericht kregen we over Corry 
Klandermans. Het herstel dat zo goed verliep, is wreed verstoord door nieuwe verwardheid en 
duizeligheid. Zij is weer opgenomen in het Flevoziekenhuis, waar behandeling is ingezet. Een kaartje 
ter troost en bemoediging kunt u sturen naar Sluis 94, 1357 PB Almere. 
Wij bidden om Gods nabijheid kracht en sterkte voor Henk en voor Corry, en ook voor allen die 
zieken zo graag met liefde willen omringen, maar daarvoor zo weinig mogelijkheden krijgen in het 
ziekenhuis door alle corona voorschriften. Wij denken ook aan de mantelzorgers en aan allen die 
hun werk hebben in een verzorgend beroep. 
Het schooljaar is bijna afgelopen, ook in onze gemeenschap is er jeugd die voor hun inzet een 
diploma hebben gekregen, anderen nemen afscheid om iets nieuws te beginnen. Vanaf deze plaats 
een felicitatie en een fijne vakantietijd gewenst na de afsluiting van zo’n vreemd schooljaar. 
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 en 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.  
Een overzicht van de geplande vieringen in juli en augustus zoals we vorige week hebben beloofd 
vindt u aan het eind van de communicatiebrief. Wij streven er wel naar om iedere week een 
uitnodiging voor de viering te sturen.  
Verheugend nieuws is dat Hennie Schoffelmeer-Kapinga de taak van rooster coördinator gaat 
uitvoeren. Daar zijn we erg blij mee.  
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 
 
Vieringen overzicht 
5 juli katholieke viering en een protestantse viering De Drieklank via kerkdienstgemist.nl 
12 juli protestantse viering voorganger met Bettie Woord 
19 juli katholieke viering en een protestantse viering De Drieklank via kerkdienstgemist.nl 
26 juli oecumenische viering met Rianne Veenstra 
2 augustus gezamenlijke protestantse viering vanuit De Drieklank voorg. Rianne Veenstra 
9 augustus gezamenlijke protestantse viering digitale Goede Rede voorg. Rianne Veenstra 
16 augustus protestantse viering Goede Rede digitaal voorganger ?? 
23 augustus protestantse digitaal Goede Rede digitaal voorganger ?? 
30 aug fysieke oecumenische viering in de kerkzaal. Startzondag. 
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