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Aan alle Goede Rede gangers, 
 
De wind wij zien hem niet, zijn stem klinkt in ons oor, 
Een briesje of een storm, die alle rust verstoort. 
 
De Geest wij zien haar niet, toch horen we haar stem 
die goede woorden spreekt als ik verdrietig ben. 
 
De wind we zien hem niet, maar toch trekt hij zijn spoor: 
de golven in de zee, het lange gras buigt door. 
 
De Geest wij zien haar niet, maar zij waait alles schoon: 
ik ben weer opgelucht, als na een enge droom. 
 
Vanuit de overkant, een land dat niemand ziet, 
ontvangen wij een kracht, de Geest die uitzicht biedt. 

 
Uit het Liedboek: lied 676. 
 
 

 
Kerkdiensten 
Op 7 juni zondag Trinitatis, nog in de geest van Pinksteren horen we het verhaal van de drie 
woorden voor God als één geheel. Vader, Zoon en Heilige Geest de manier waarop God zich heeft 
bekendgemaakt aan de wereld, en zo wij van Hem mogen getuigen. 
In de protestantse viering legt Ds. Doddy van Leeuwen n.a.v. het laatste vers uit Mattheüs uit wat 
deze woorden betekenen in onze tijd. 
Zoals aangegeven in Spirit is dit een gezamenlijke viering voor de protestantse 
geloofsgemeenschappen in Almere en zo mogen wij ons dan ook verbonden voelen als 
Protestantse Gemeente van Almere. 
Er is ook een opname gemaakt voor de Rooms Katholieke Goede Rede gangers. In deze viering 
klinken de liederen ‘De dag gaat open voor het woord des Heren, Liedboek nummer 217 en ‘Zij zit 
als een vogel, broedend op het water’ Liedboek nummer 701. De viering is voorbereid door leden 
van het Goede Rede koor en is vanaf zaterdagavond te volgen via You Tube. 
De opbrengsten van de collecten van a.s. zondag zijn voor het voedselloket Almere (VLA) en voor 
kerkelijke activiteiten 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. 
Ook op 16 juni zullen er weer een digitale viering worden verzorgd vanuit Goede Rede. Intenties 
van dankbaarheid of zorg kunnen tot vrijdag 18.00 uur doorgegeven worden aan 
jand.goederede@xs4all.nl 
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Omzien naar elkaar 
Dat was feest van herkenning op het kerkplein zondag tussen 12.00 en 14.00 uur. Regelmatig werd 
een plaats weer afgestaan aan nieuwkomers. Fijn dat er een paar foto’s zijn gemaakt. Uit de 
belangstelling sprak wel de behoefte aan contact met elkaar. De tongen waren goed in beweging 
en het lekkers bij de koffie werd ons haast toe geblazen door de stevige wind. 

  
 
Nu de wereld weer wat groter wordt, is ook het risico van verspreiding groter. Wij nemen 
voorzichtigheid in acht voor onszelf en voor anderen en we bidden om gezondheid, geduld, 
doorzettingsvermogen, liefde en Gods nabijheid. 
We zijn blij dat in overleg met mede kerkgebruikers de deur van Goede Rede enkele keren per 
week open kan zijn voor troost en verwerking. 
Een kaarsje aansteken voor een geliefde, gewoon even rust zoeken in de kapel voor stil contact 
met uw Schepper of uw verhaal vertellen aan een pastoraal medewerker kan helend werken. 
Kerkcentrum Goede Rede 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 telefonisch bereiken. U kunt bellen naar uw 
contactpersoon voor hulp en vragen. Schroom niet!! 
Namens de werkgroep pastoraat. 
 
Waar werken we aan en wat gaat door 
Het verzorgen van de digitale vieringen wordt steeds beter gestroomlijnd. Het zoeken naar iemand 
om het rooster te coördineren is nog een uitstaande vraag. 

Wilt u een steentje bijdragen aan het regelen en afstemmen van de vieringen? 
Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, 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!’ 
Maandagavond 8 juni is er overleg van de wijkkerkenraad. Dan zullen we ook afwegen wanneer 
we weer diensten gaan houden in Goede Rede. De voorschriften daarvoor zijn inmiddels bekend 
deze zijn mede bepalend voor het besluit. 
Deze week heb ik de inrichting van de kerkzaal met de aangepast indeling gezien. Voor concerten, 
die vanaf 1 juni weer zijn toegestaan tot 30 personen is dit een goede oplossing. Wij houden u op 
de hoogte wat er voor de kerkdiensten wordt besloten. 
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 
 
 
Afgelopen week ontvingen we onderstaande tekst. 
 
Heer, ik wil U danken voor deze prachtige dag. 
De zon scheen volop.  
Die wonderbaarlijke gloedvolle bol; 
je kan er niet in kijken, maar je voelt de warmte. 
 
Hoe prachtig is Uw schepping, 
elk onderdeel is uniek. 
Ik bid U, 
laat schijnen die zon, 
over alle mensen met verdriet in ’t hart, 
de eenzame mens, 
en voor hen, 
die worden vervolgd of onderdrukt, 
zodat hun leven hier op aarde wat kleur krijgt. 
 
Maak mij tot een nederig mens 
want ik voel mij vaak beschaamd 
bij al het goede wat mij overkomt 
en waarvan ik 
maar zo moeilijk kan delen. 

mailto:m.vantricht54@gmail.com
mailto:inaoostenbrink47@gmail.com

