
 

 

Kerkzijn vanuit Oecumenisch kerkcentrum Goede Rede, 
Protestantse en oecumenische werkgroepen 

Kerkgracht 60, Almere-Haven 
                       na de Corona crisis 

2-07-2020 
 

Aan alle Goede Rede gangers, 
 

Ga uit, o mens, en zoek verheugd, 
nu in de natuur zich verheugt 
al wat er leeft op aarde! 
De gaarden zijn op ’t schoonst gesierd, 
opdat gij ‘t lieve leven viert, 
dat God ons openbaarde. 
 
En vogels, waar men hoort of ziet, 
de leeuwerik zingt het hoogste lied, 
De zwaluw voedt haar jongen. 
De bronnen ruisen overal, 
loof Hem in wie u eens voor al 
het leven is ontsprongen. 
 
De akker wordt een gouden woud, 
daarin verblijdt zich jong en oud. 
Roem dan de gunst en goedheid van 
Hem die geeft in overvloed, 
Hem die het menselijk gemoed 
verzadigt met zijn zoetheid. 
 

Een lied in zomertijd, nummer 977: 1, 3 en 4 uit het liedboek tekst Paul Gerhardt. 
 
Kerkdiensten 
Zondag wordt er een katholieke viering uitgezonden, die is voorbereid door leden van de katholieke 
gemeenschap in Goede Rede. De liederen en lezingen worden u later toegestuurd. 
Voor een digitale protestantse viering verwijzen wij u naar kerkdienstgemist.nl Het is vakantietijd dus 
misschien geeft luisteren naar een dienst in het land ook een vakantiegevoel. Nu de voorschriften 
betreffende het coronavirus soepeler zijn beginnen De Drieklank en De Lichtboog ook weer met 
fysieke vieringen voor de eigen gemeenteleden. 
Hoewel er geen protestantse viering is kunt u wel geven voor de doelen die gepland stonden. 
Er zijn 3 collecten: 
*Kerk in Actie vraagt een bijdrage voor het Binnenlands diaconaat 
*De kerkcollecte is voor zondagse activiteiten in Goede Rede. 
*Groot onderhoud van de PGA gebouwen 
U kunt uw bijdrage geven via de Givt app of storten op 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 12 juli is er in Goede Rede een digitale protestantse viering waarin voorgaat Bettie Woord. 



 

 

Intenties van dankbaarheid of zorg kunnen tot vrijdag 18.00 uur doorgegeven worden aan 
jand.goederede@xs4all.nl 

 
Omzien naar elkaar 
Zondag is vanwege de harde wind de koffie met wat lekkers verplaatst van het kerkplein naar de 
ontmoetingsruimte. Het was fijn elkaar weer te ontmoeten, ook werden er kaarten geschreven voor 
Henk van Huissteden, Corry Klandermans en Rita Kremers. 
We leven mee met Henk Sloot en Klaske van Zanden. Zij moesten deze week afscheid nemen van 
Henk zijn moeder. Gods nabijheid, liefde en kracht bidden we hen toe. 
Nu de schoolvakanties gaan beginnen zullen weer veel jonge gezinnen er op uit trekken. Kregen 
ouderen de afgelopen periode geen bezoek vanwege corona, nu wordt het stil omdat kinderen naar 
hun vakantiebestemming vertrekken. Reizigers en blijvers een goede tijd gewenst. 
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. 
 
Waar werken we aan en wat gaat door 
Nu de vakantie begint, stoppen ook de vergaderingen en overleggen in werkgroepen 
Per 1 juli gaat de ondersteuning in die Dirk Jan Lagerweij en Riek van Haeringen, beiden 1 dag per 
week, zullen bieden aan pastoraat, vorming en organisatie. 
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 
 
Vieringen overzicht vanuit Goede Rede digitaal 
5 juli katholieke viering en een protestantse viering De Drieklank via kerkdienstgemist.nl 
12 juli protestantse viering met Bettie Woord als voorganger. 
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 De Drieklank Rianne Veenstra via kerkdienstgemist.nl 
9 augustus gezamenlijke protestantse viering Goede Rede voorg. 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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