
 

 

Kerkzijn vanuit Oecumenisch kerkcentrum Goede Rede, 
Protestantse en oecumenische werkgroepen 

Kerkgracht 60, Almere-Haven 
                       na de Corona crisis 

9-07-2020 
 

Aan alle Goede Rede gangers, 
 

 
 
Zondagmorgen 
 
Het licht begint te wandelen door het huis 
en raakt de dingen aan.  
Wij eten ons vroege brood gedoopt in de zon. 
Je hebt het witte kleed gespreid 
en grassen in het glas gezet. 
Dit is de dag waarop de arbeid rust.  
De handpalm is geopend naar het licht. 
 
Tekst van Ida Gerhardt in het liedboek geplaatst 
na lied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’. 
 
 
 
 
Kerkdiensten 
Dinsdagmiddag is er weer gezongen, gelezen, gebeden met Bettie Woord als voorganger om 
zondagmorgen een protestantse viering te kunnen uitzenden. Het spiegeleffect horen we deze week 
naar aanleiding van de gelijkenis van de zaaier uit Matth. 13 en de vergelijking van het Koninkrijk der 
hemelen met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven Matth. 18: 23.  
Tijdens deze viering worden er collectes aangekondigd. U kunt deze week geven voor: 
*De diaconie die de opbrengst besteed aan algemene kosten.  
*De kerkcollecte is voor zondagse activiteiten in Goede Rede. 
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 19 juli is er in Goede Rede een katholieke viering. Via kerkdienstgemist.nl zijn er ook protestantse 
vieringen te beluisteren uit Almere of elders. 
Intenties van dankbaarheid of zorg kunnen tot vrijdag 18.00 uur doorgegeven worden aan 
jand.goederede@xs4all.nl 

 
Omzien naar elkaar 
Verheugend en dankbaar nieuws van de zieken. Corry Klandermans is weer thuis en het gaat goed. 
Dat ze weer samen thuis mogen zijn, is een feestje. De post en aandacht via de brievenbus ervaren ze 
als een arm om hen heen. 
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Ook de familie Van Huissteden is dankbaar voor de vooruitgang die Henk maakt. Een weekend op 
proef naar huis is goed verlopen. En vandaag woensdag mailde Anneke dat Henk vanuit huis verder 
kan revalideren voor balans en oriëntatie en logopedie. Hun reactie op de post: 
‘Wat een verrassing dat Henk van zoveel kerkleden, inclusief de kerkenraad een bemoedigende groet 
mocht ontvangen. Dat is een warm gevoel. Zeer geapprecieerd! De vleugel thuis staat er helemaal vol 
mee. Geweldig bedankt!’ Henk en Anneke van Huissteden.  
Gods nabijheid, liefde en kracht bidden we hen toe die aan huis gebonden zijn vanwege ziekte.  
 
Gewijzigde tijden voor Open kerkdeuren.  
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, kon enkele keren per week terecht in Goede Rede. De deur is in vakantietijd tot en met 
14 augustus alleen open op vrijdagochtend van 10.00 - 12.00 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 
Ondanks het feit dat de vakantie al is begonnen, is er voor de WKR toch reden het jaar af te sluiten 
met een fysieke vergadering. Dit heeft mede te maken met het feit dat er vanaf 1 juli 1 dag per week 
ondersteuning is van Dirk Jan Lagerweij en Riek van Haeringen, voor pastoraat, vorming en toerusting 
en organisatie. Kennismaking en werkafspraken staan op de agenda. Ook startzondag 30 augustus is 
onderwerp van gesprek, items die niet kunnen wachten tot augustus. In de communicatiebrief van 
komende week krijgt u er verslag van.  
Er zijn na deze week 17 communicatiebrieven geschreven en verzonden. Na volgende week slaan we 
in vakantietijd steeds één week over. De uitnodigingen voor de vieringen worden wel iedere week 
bekend gemaakt op: goederede.nl en verzonden via de bekende e-mailbestanden van: 
communicatiepknhaven@gmail.com en oecumene@goederede-almere.nl 
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 
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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