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Aan alle Goede Rede gangers, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dat je de weg mag gaan  

die je goed doet, 

dat je opstaat wanneer je valt, 

dat je mens mag worden  

in Gods ogen 

en die van anderen. 

 

Weet dat de aarde je draagt, 

dat je gaat in het licht 

en de wind je omgeeft. 

Dat je de vruchten van je leven proeft 

en gaat in vrede. 

 

  Tekst: Andries Govaart 

  Liedboek p. 1335 

 

Zondag 19 juli 
Voor ieder die zich betrokken voelt bij Goede Rede en omstreken: de digitale viering vanuit 

Goede Rede op zondag 19 juli is een Katholieke viering verzorgd door parochianen. De lezing 

is volgens het oecumenisch leesrooster uit Mattheüs 13, de parabel over het groeien van graan 

en onkruid. Bijzonder is dat in de viering een filmpje vertoond wordt van de vredesorganisatie 

Pax. Voor de collecten en betalingsmogelijkheden: zie de website. De viering staat vanaf 

zaterdag online. Via www.kerkdienstgemist.nl zijn ook andere diensten te volgen, zoals de 
protestantse viering vanuit De Drieklank. 
 

Zondag 26 juli 

Komende week vindt de opname plaats van de volgende online viering, die op zondag 26 juli 

te zien en te beluisteren is. Dat is een Oecumenische viering, waarin ds Rianne Veenstra 

samen met leden van de oecumenische werkgroep voor liturgie voorgaat. 

Dan zal het ook weer mogelijk zijn elkaar ‘life’ te ontmoeten onder het genot van een kopje 

koffie of thee. U bent daarvoor tussen 12.00 en 14.00 uur welkom bij Goede Rede! 

 

Open kerkdeuren 
In de vakantieperiode die tot en met 14 augustus duurt is Goede Rede op vrijdagochtend 
van 10.00 - 12.00 uur open. Hebt u behoefte heeft aan een moment van rust in de kapel, 
aan een stil contact met de Schepper, wilt u een kaarsje op steken of stelt u een gesprek met 
een pastoraal medewerker op prijs, weet u welkom. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


Bij bezoek wordt u wel verzocht zich aan de nu geldende regels te houden. 
Voor contact kunt u ons uiteraard ook telefonisch bereiken. U kunt voor hulp en vragen 
bellen naar uw contactpersoon. De gegevens vindt u op de website bij PKN Goede Rede / 

Pastoraat PKN. Schroom niet om te bellen of mailen!! 
 
Parochiebestuur 

In mei heeft het Parochiebestuur vergaderd. Het verslag daarvan kunt u vinden op de website 

onder de rubriek Goede Reden. 

 
Omzien naar elkaar 
Afgelopen zondag werd er voorbede gedaan voor Wout Verkaik. Komende week ondergaat 
hij een controle darmonderzoek. We hopen met hem op een goede uitslag! 
Laten we Gods nabijheid, liefde en kracht toebidden aan allen die aan huis gebonden zijn 
vanwege ziekte. 
 

Pastoraat in Goede Rede 

Ds. Dirk Jan Lagerweij schrijft: ‘Toen ds. Tonnis Buurma enige tijd geleden om vermindering 

van zijn werkzaamheden vroeg, is mij gevraagd om in deze periodes het pastoraat en de 

begeleiding van nabestaanden bij overlijden op mij te nemen. Zo heb ik al verschillende 

mensen mogen ontmoeten. Het pastoraat heeft mijn bijzondere voorliefde. 

Vanwege het ziekteverlof en komende emeritaat van ds. Buurma, is mij nu gevraagd voor de 

periode van dit kalenderjaar het Pastoraat voor Goede Rede op mij te nemen. Ik heb dit 

toegezegd, voor zover het zich laat combineren met mijn werk als Geestelijk verzorger in het 

Flevoziekenhuis in Almere. Dat wil zeggen dat ik per week een aantal uren voor deze taak 

beschikbaar heb. Tijdens mijn vakantie hoopt ds. Riek van Haeringen mij te vervangen.  

Indien u een bezoek wenst voor uzelf of voor iemand die hier volgens u veel behoefte aan 

heeft, of wanneer er sprake is van ziekte of overlijden, kunt u contact met mij opnemen. 

Indien u het liever doet via een kerkenraadslid of iemand van het pastoraal team, dan kan dit 

natuurlijk ook. Laat het me ook weten als u aandacht wilt vragen voor een persoonlijke 

situatie via de kerkelijke communicatiekanalen. Op die manier kunnen anderen meeleven.  

Hieronder vindt u mijn contactgegevens. Ik hoop op een goede tijd met elkaar!’ 

 

Wijkkerkenraadsvergadering 
De wijkkerkenraad is afgelopen maandag bijeen geweest in een extra vergadering. Voor het 
eerst sinds maanden weer ‘life’ in Goede Rede, uiteraard op veilige afstand van elkaar. 
Gesproken is o.a. over de inzet Dirk Jan Lagerweij en Riek van Haeringen. Riek zal tot het 
eind van dit jaar namens de wijkkerkenraad zitting nemen in de Algemene Kerkenraad. 
Verder vroegen een aantal bijzondere diensten aandacht: de eerste fysieke viering op 
startzondag 30 augustus, twee aangevraagde doopdiensten in het najaar en de 
bevestigingsdienst van Bettie Woord tot predikant van Almere op 30 augustus om 16.00 uur 
door ds. Doddy van Leeuwen. De BHC heeft een protocol gemaakt voor het gebruik van 
Goede Rede in het kader van de corona-maatregelen. Zorgelijk is dat de collecteopbrengsten 
door het uitvallen van gewone kerkdiensten erg teruggelopen is. Er is afgesproken om begin 
augustus een plan te maken over de aanpak van het beroepingswerk met het oog op het 
emeritaat van ds. Tonnis Buurma in november. 
 
Taakverdeling en bereikbaarheid inval-predikanten 
Omdat beide invallers maar een beperkte tijdsinzet hebben zijn werkafspraken extra nodig. 
Ds. Lagerweij zal het pastoraat verzorgen en eventuele uitvaarten begeleiden. In zijn vakantie 

zal ds. Van Haeringen hem vervangen. Ook is hij beschikbaar om het pastoraal team te 



begeleiden. Hij denkt ook mee in de werkgroep ‘samenwerking Goede Rede’ over het gebruik 

van het kerkgebouw. 
Ds. van Haeringen zal de kerkenraad en het moderamen begeleiden. Speciaal ook wat betreft 

een toekomstvisie en het beroepingswerk. 

Het streven is dat beiden eenmaal per maand voorgaan en dat zij afwisselend schrijven voor 

de communicatiebrief. 

Contactgegevens 

 ds Lagerweij: Begoniastraat 16, 8012 DB Zwolle, tel. 06-27588458 

e-mail: dirkjanlagerweij@hotmail.com 

 ds van Haeringen: De Lopensaet 20, 8252 KJ Dronten, tel 0321-315351 /06 43003994 

e-mail: jhvanhaeringen@dedakkapel.nl 

Vakantie afwezigheid: Dirk Jan Lagerweij is van 26 juli t/m 14 aug met vakantie 

         en Riek van Haeringen van 21 t/m 31 augustus. 

 

Over de communicatiebrief 
Tot nu toe kwam de communicatiebrief wekelijks. Voortaan, in ieder geval tijdens de zomer, 
wordt dat tweewekelijks. Of de frequentie daarna weer wordt opgevoerd is nog niet bekend. 
De uitnodigingen voor de vieringen zullen wel iedere week gepubliceerd worden op 
www.goederede.nl en verzonden worden naar de ons bekende e-mailbestanden van 
communicatiepknhaven@gmail.com en oecumene@goederede-almere.nl 
Soms horen we dat (nog) niet iedereen deze brieven ontvangt. Mocht u weten wie dat 
betreft, geef ons dan alstublieft zijn/haar e-mailadres door! Of het huisadres indien diegene 
geen e-mail heeft, zodat hij/zij een papieren exemplaar kan krijgen! 
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, Ina of Riek. 
 
Namens de wijkkerkenraad, 
 Maarten van Tricht m.vantricht54@gmail.com 
 Ina Oostenbrink, inaoostenbrink47@gmail.com 
 Riek van Haeringen, jhvanhaeringen@dedakkapel.nl 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Overzicht vieringen in augustus vanuit Goede Rede digitaal 
2 augustus gezamenlijke protestantse viering vanuit De Drieklank met ds Rianne Veenstra via 
www.kerkdienstgemist.nl 
9 augustus gezamenlijke protestantse viering vanuit Goede Rede met ds Rianne Veenstra. 
16 augustus protestantse viering Goede Rede; voorganger ?? 
23 augustus protestantse viering Goede Rede; voorganger ?? 
30 aug fysieke oecumenische viering in de kerkzaal. Startzondag! 
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