
 

 

Kerkzijn vanuit Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede 
Protestantse en Oecumenische werkgroepen 

Kerkgracht 60, Almere-Haven  
na de Corona crisis 

13-08-2020 communicatiebrief nr. 20 
 
 

Aan alle Goede Rede gangers, 
 
Om te beginnen een zomers aandoende tekst, te vinden als lied 8b in Liedboek. Zingen en bidden 
in huis en kerk: 

Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit, 
mensen ontelbaar overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

 

 
 
Zondag 16 augustus 
In deze (protestantse) online-dienst is de voorganger een bijna of net afgestudeerd theoloog: 
Melania Hadnagy uit Kampen. De schriftlezing is uit Mattheüs 6 (vers 30-34). Vandaag wordt 
gecollecteerd voor de diaconie VLA en voor de kerk.  
Er wordt bij de mededelingen geattendeerd op een extra collecte voor Beiroet:  
 
Actie: aandacht voor de slachtoffers in Beiroet  
Ongetwijfeld hebt u het gezien of gehoord: vrijdag 14 augustus is een nationale actiedag voor de 
slachtoffers van de explosie in Beiroet, georganiseerd door de Samenwerkende Hulporganisaties, 
verenigd in Giro 555. Kerk in Actie is één van de deelnemende partners. Op de website van de 
Protestantse Kerk (https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/besteed-zondag-16-augustus-aandacht-

aan-de-slachtoffers-in-beiroet/)  is een op de situatie toegespitst gebed, gedicht en een 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/besteed-zondag-16-augustus-aandacht-aan-de-slachtoffers-in-beiroet/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/besteed-zondag-16-augustus-aandacht-aan-de-slachtoffers-in-beiroet/


 

 

overdenking van classispredikant Klaas van der Kamp te vinden. Ook is er een kort filmpje te zien 
van Wilbert van Saane, die in Beiroet woont en uitgezonden is door Kerk in Actie.  
Behalve via Giro 555 kunt u uw gift ook rechtsreeks overmaken op bankrekening NL89ABNA 
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Hulp slachtoffers Beiroet’. 
 
Zondag 23 augustus 
Dan gaat ds Riek van Haeringen in de online-dienst voor. We lezen beloftevolle woorden uit 
Jesaja 51 (vers 1-6). De evangelielezing is Mattheüs 16: 21-27, een tekst die bekend staat als de 
eerste aankondiging van het lijden, maar we kunnen net zo goed (of beter zelfs!) spreken van de 
eerste opwekkingsaankondiging! Het roept de vraag op wat dat voor navolgers van Christus 
betekent. De diaconale collecte wordt deze keer bestemd ten behoeve van Youth for Christ en de 
andere collecte is voor de kerk. 
 
Zondag 30 augustus ‘live’ startzondag 

We kijken ook al even vooruit naar de laatste zondag van augustus, waarop een oecumenische 
viering gepland staat. Deze zondag hebben we tot startzondag uitgeroepen en wel een 
bijzondere start: voor het eerst sinds het begin van de corona-crisis hopen we weer letterlijk 
(fysiek) sámen te kunnen komen in Goede Rede! Er mag dan zelfs gezongen worden! En na de 
viering is er koffie/thee met wat lekkers. Als dat niet feestelijk is!  
Er is wel een MAAR: wie er bij wil zijn moet zich van te voren (uiterlijk 27 augustus) aanmelden 
en de vastgestelde corona-maatregelen in acht nemen. Alle informatie daarover staat in een 
bijlage Corona-maatregelen bij de oecumenische (herstart)dienst op 30 augustus onderaan deze 
nieuwsbrief.  
 
Bijzondere zondag 
Om 16.00 uur op 30 augustus is de bevestiging en intrede van Bettie Woord als predikant voor de 
pioniersgemeenschap ‘De Schone Poort’. Dit is een dienst voor genodigden. Deze dienst wordt 
opgenomen en uitgezonden via kerkdienstgemist.nl Wilt u Bettie gelukwensen dan kan dit per 
post: Belcampohof 11, 1321 GB Almere. 
 
De scholen zijn weer begonnen 
Eén dezer dagen zullen de spandoeken met deze tekst wel weer in de straten hangen. In regio 
Noord is de schoolvakantie dit weekend voorbij. We wensen alle kinderen, de heel jonge en de 
wat oudere, een goede start van het nieuwe schooljaar toe. En zeker ook de onderwijzers/essen 
en docenten en andere schoolmedewerkers! Het is in deze, nog steeds door Covid-19 onzekere 
situatie, best wel wat spannend om weer voor de klas te staan en in de klas te zitten. Het ga jullie 
goed!   
 
Omzien naar elkaar 
Ons kwam ter ore dat Carin en Kees Bakker het momenteel zwaar hebben. Carin heeft half 
november een fietsongeluk gehad. Ze heeft daarbij hersenletsel opgelopen. Na een spannende 
tijd in het ziekenhuis, heeft ze in Flevoburen gerevalideerd. Het zou lang duren maar ze zou er 
weer bovenop komen, zo was de verwachting. Dat is helaas tot nu toe nog niet het geval. Ze 
leiden nu een teruggetrokken leven, omdat Carin snel moe is en weinig prikkels aan kan. Hun 
adres: Klavergriend 1, 1356 KA Almere.  
Ook Bep en Theo van Scheppingen gaan door moeilijke tijden. Theo heeft zijn chemokuren achter 
de rug en moet daarvan herstellen. Bep is heel beperkt qua doen en laten en heeft juist hulp van 
Theo nodig. Toch zijn ze heel positief en genieten van alles wat zij nog wel kunnen. Zij wonen: 
Brochestraat 6, 1336 TN Almere   

https://www.google.com/maps/search/Brochestraat+6%C2%A0+1336+TN?entry=gmail&source=g


 

 

Voor beide echtparen is een kaartje best van belang. Weten dat iemand aan je denkt, geeft 
energie en voelt als een arm om je heen.  
Laten we ook denken aan en bidden voor wie hier niet met name genoemd is en toch veel te 
verstouwen heeft. 
Wilt u uw zorgen delen of hebt u behoefte aan pastoraal contact? Dan kunt u contact opnemen 
met ds Dirk Jan Lagerweij, dirkjanlagerweij@hotmail.com;  06-27588458. 
 

Wijkkerkenraad 
Op maandag 3 augustus vergaderde de wijkkerkenraad in – gezien de vakantietijd – toch nog 
redelijke bezetting. Belangrijk punt van aandacht was de start van het komende beroepingswerk 
mogelijk maken. Daarvoor moet eerst nog één en ander via de kerkelijke weg (AKR, Classis) 
worden geregeld, maar tegelijk kan al wel gewerkt worden aan de beschrijving van het 
gemeenteprofiel. 
 
Bereikbaarheid inval-predikanten 
In de vorige nieuwsbrief vermeldden we bij de taakverdeling van de beide inval-predikanten dat 
ds Dirk-Jan Lagerweij er vooral is voor het pastoraat en eventuele uitvaarten. Zijn 
contactgegevens: dirkjanlagerweij@hotmail.com;  06-27588458.  
Deze week is hij echter nog met vakantie en zolang vervangt ds. Riek van Haeringen hem. 
Daarna is zij van 21 t/m 31 augustus afwezig i.v.m. een reeds geplande vakantie. 
Haar kunt u bereiken via e-mail: jhvanhaeringen@dedakkapel.nl;  0321-315351 / 06 43003994. 
 
Communicatiebrief 
De volgende communicatie- of nieuwsbrief komt over twee weken op donderdag 27 augustus. 
Ondertussen kunt u op de website ook teksten en beeldmateriaal ter bemoediging vinden. 
En vergeet niet: als u zelf iets moois hebt om door te geven of een bericht om te delen dan 
plaatsen we dat graag! Opsturen kan naar onderstaande e-mailadressen van Maarten of Ina (niet 
naar Riek i.v.m. vakantie).  
 
Namens de wijkkerkenraad, 
 Maarten van Tricht m.vantricht54@gmail.com 
 Ina Oostenbrink, inaoostenbrink47@gmail.com 
 Riek van Haeringen, jhvanhaeringen@dedakkapel.nl 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Bijlage bij communicatiebrief 20 m.h.o. op de live-dienst in Goede Rede  
 

Corona-maatregelen bij de oecumenische (herstart)dienst op 30 augustus. 

Op 30 augustus hopen we voor het eerst sinds het begin van de corona-crisis weer een fysieke 

(oecumenische) kerkdienst te houden.  

Dat gaat helaas nog niet zonder voorzorgen en maatregelen. 

Het doel van de voorzorgen en maatregelen is om de kans op besmetting met het corona-virus, van 

uzelf en anderen, zo klein mogelijk te houden. 

Wat zijn die voorzorgen en maatregelen: 

 

Aanmelden: 

- Als de u kerkdienst wilt bijwonen, dan moet u zich daarvoor aanmelden en opgeven met 

hoeveel personen uit een gezin of huishouden u van plan bent te komen. 
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- Meldt u (en uw gezinsleden) alleen aan als u geen gezondheidsklachten heeft die mogelijk 

duiden Covid-19 (verkoudheid, hoesten, koorts). 

- Aanmelden kan t/m uiterlijk donderdag 27 augustus door een bericht te sturen naar 

communicatiepknhaven@gmail.com of oecumene@goederede-almere.nl. Vermeld daarbij 

uw naam, e-mailadres en met hoeveel personen u komt.  

- In de kerkzaal van Goede Rede is plaats voor ca. 50 personen (excl. voorganger en 

ambtsdragers). Bij meer dan 50 aanmeldingen zullen zij die zich het laatst hebben 

aangemeld, de dienst helaas niet fysiek kunnen bijwonen. Bij een volgende kerkdienst die 

u wilt bijwonen heeft u dan voorrang. U moet zich daarvoor wel weer aanmelden.  

- U krijgt bericht dat u de kerkdienst wel of niet kunt bijwonen. 

- Mocht u tussen het aanmelden en de kerkdienst als nog gezondheidsklachten krijgen, meld 

u zich dan af via bovengenoemd emailadres. 

- Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheid om deze dienst op te nemen en te monteren, 

zodat deze later in de week op ons Youtube-kanaal beschikbaar kan komen. Voor het 

verzorgen van een zogenaamde livestream ontbreken ons helaas de mensen en middelen. 

 

Tijdens de dienst: 

- Neem bij voorkeur geen jas mee naar Goede Rede of, als u dat wel doet, houd deze dan bij 

u in de kerkzaal. Dit vanwege de smalle garderobegang waar 1,5 m afstand houden niet 

mogelijk is. 

- Kom op tijd d.w.z. niet later dan 10.15 uur, omdat naar binnengaan meer tijd kost dan 

normaal. Het kan zijn dat u even buiten moet wachten voordat u naar binnen kunt. 

- Gebruik bij binnenkomst uitsluitend de hoofdingang aan de Kerkgracht!  

- Bij binnenkomst in Goede Rede wordt u verzocht om uw handen te desinfecteren en 1,5 m 

afstand te houden tot andere kerkgangers met uitzondering van uw gezinsleden. 

- Eén van de gastvrouwen/-heren zal u nogmaals vragen naar eventuele 

gezondheidsklachten. 

- U wordt door een gastvrouw/-heer naar uw plaats in de kerkzaal gebracht.  

- De stoelen staan tenminste 1,5 meter uit elkaar. Bent u met meerdere gezinsleden, dan 

kunnen de stoelen naast elkaar worden gezet. Volg daarbij de instructies van de 

gastvrouw/-heer. Ga niet op eigen initiatief een andere zitplaats zoeken, maar raadpleeg de 

gastvrouw/-heer. 

- Tijdens de dienst mag er gelukkig weer gezongen worden. Dat kan mede omdat bij 

binnenkomst nogmaals naar gezondheidsklachten is gevraagd en er tijdens en na de dienst 

geventileerd wordt. Dat gebeurt door de buiten- en binnendeuren open te houden. 

- Probeer toiletgebruik in Goede Rede zoveel mogelijk te beperken. Als u toch gebruik 

maakt van het toilet, volg dan de instructies die daar zijn opgehangen. Er is 1 dames- en 1 

herentoilet beschikbaar en ook het invalidentoilet. De overige toiletten zijn afgesloten. 

Na de dienst: 

- Volg bij het verlaten van de kerkzaal na afloop van de dienst de instructies van de 

gastvrouwen/-heren. 

- Bij goed weer is er na de dienst gelegenheid om buiten koffie/thee te drinken, rekening 

houdend met de 1,5m. Bij minder goed weer doen we dit binnen, ook weer met 

inachtneming van de 1,5m afstand. Blijf dan niet rondlopen, maar neem een vaste plek in 

en volg ook nu de instructies van gastvrouwen/-heren op. 

- Bij het verlaten van Goede Rede wordt u verzocht om opnieuw uw handen te 

desinfecteren. 

- U verlaat Goede Rede uitsluitend via de uitgang aan de achterzijde (Schoolwerf). 
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Als u naar aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen heeft, schroom dan niet om 

contact met mij op te nemen. w.f.devries@kpnmail.nl of tel. 06 83 35 82 07 

 

Wilco de Vries 

Voorzitter BeheerCommissie Goede Rede. 
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