
 

 

Kerkzijn vanuit Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede 
Protestantse en Oecumenische werkgroepen 

Kerkgracht 60, Almere-Haven 
na de Corona crisis 

27-08-2020 communicatiebrief nr. 21 
 
Aan alle Goede Rede gangers, 

        
  

Brood zal ik geven en water als wijn, 
een handvol genade om mens van te zijn. 
Kom je van verre en roept men je na- 
ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta. 
 
Is je beschutting verloren gegaan, 
in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan 
Teistert de koorts je met scheuten van vuur, 
ik blijf aan je zijde, hoelang het ook duurt. 
 
Ben je veroordeeld tot tralies en steen, 
ook dan laat ik je merken: je bent niet alleen. 
Als eens de dood je zal hebben begroet, 
draag ik je in vrede Gods licht tegemoet. 
 
Zo wil ik leven: eenvoudig en klein, 
met twee lege handen een koningskind zijn. 
 
Naar de zeven werken van barmhartigheid 
Liedboek nr. 1007 tekst Maarten Das.  

 
  

De STARTZONDAG ‘live’ viering begint om 10.30 uur. 

Lieve Goede Rede gangers 
Gelukkig mogen wij aanstaande zondag weer samenkomen in ons geliefd kerkcentrum, nog 
steeds moeten we aan een aantal regels voldoen en helaas zijn die regels weer aangescherpt: 
de kerkgangers mogen nog niet meezingen, maar natuurlijk kunt u de teksten meelezen en in uw 
hoofd de melodie mee laten klinken. De koffie en thee na de viering kunnen we alleen buiten 
drinken dus met de jas aan denk ik gezien de weersverwachting maar evengoed kunnen wij 
elkaar weer ontmoeten en dat is het belangrijkste. De viering zal een feestelijk tintje krijgen 
waarin wij al het ware terug zijn vanuit een ballingschap zonder dit te zwaar te maken. Mocht u 
zich nog niet aangemeld hebben dan kunt u dit nog doen met een antwoord email op deze 
communicatiebriefbrief. Graag tot ziens aanstaande zondag, kom ruim op tijd omdat u volgens 
de regels van te voren een korte vraag krijgt over uw gezondheid en naar uw plaats begeleid 
wordt. (Zie de bijlage). 
Anja Stam namens de oecumenische werkgroep 
 
Spannend zo’n eerste keer dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en zien in de kerkzaal. Zondag 
is ook de start van een nieuw seizoen, waarin nog heel veel onzekerheden zijn wat de agenda 



 

 

betreft. De oecumenische werkgroep heeft met pastor Ben Roest de viering voorbereid. Voor de 
lezingen is er gekozen voor een tekst uit Jer. 20 en Matth. 16. Er zal geen brood en wijn worden 
gedeeld omdat het, vanwege de regels tot afstand houden, nog om aanpassingen vraagt. De 
gaven worden verzameld in manden bij de uitgang. De diaconie vraagt een bijdrage voor 
Diaconale Opvang in Almere (DOA) de tweede mand is voor de Samenwerkende kerken. U kunt  
uw bijdrage voor diaconie en samenwerkende kerken ook overmaken via de GivT app of via de 
bank, de gegevens vindt u ook op onze website www.goederede.nl   
 
Wie nog heel onzeker is over ‘ter kerke gaan’ met zoveel regels, kan later in de week de viering 
kijken via You tube. De viering wordt opgenomen en uitgezonden op een later tijdstip. Feestelijk 
is de koffie/thee met wat lekkers, helaas is dat alleen buiten toegestaan.   
Wie er bij wil zijn kan zich tot uiterlijk 27 augustus aanmelden en de vastgestelde corona-
maatregelen in acht nemen. Alle informatie daarover staat in een bijlage 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’. De dienst voor genodigden wordt opgenomen en 
uitgezonden via kerkdienstgemist.nl  
Wilt u Bettie gelukwensen dan kan dit per post: Belcampohof 11, 1321 GB Almere of per email: 
bettiewoord@planet.nl 
 
Vieringen komende weken 
Tijdens het schrijven van de communicatiebrief kwam er een mail van de Beheercommissie over 
het gebruik van Goede Rede voor kerkdiensten. Om alle geloofsgemeenschappen in Goede Rede 
ruimte te bieden en veilig te kerken zal er niet iedere week een fysieke protestantse of 
katholieke viering zijn. Voor alle ochtenddiensten is er een vaste begintijd, zodat er om 13.00 een 
andere groep gebruik kan maken van Goede Rede. 
  6 september: RK viering om 9.30 uur 
13 september: Prot viering om 9.30 uur Doopdienst met ds. G. van Driesten als voorganger. 
20 september: RK viering om 9.30 uur 
27 september: oecumenische viering om 9.30 uur 
  4 oktober: Prot viering om 9.30 uur 
11 oktober: RK viering om 9.30 uur. 
Het is wel mogelijk om iedere week via kerkdienstgemist.nl de protestantse viering in De 
Drieklank te volgen. 
 
Omzien naar elkaar 
Pastoraat 
We leven mee met wie ervaren dat, mede door de huidige omstandigheden, bezoek en aandacht 
afneemt. Dat stemt soms verdrietig. We denken aan ouderen, en aan hen die ziek zijn of 
herstellende. Tonnis Buurma, onze predikant, is bezig met het herstel na zijn hartoperatie.  
We denken ook aan wie is opgenomen in het hospice en aan de geliefden die om hem heen 
staan. 
Als u vragen hebt over het pastoraat of iemand kent die bezoek wenst van de predikant, kunt u 
dat aan mij doorgeven. Het liefst via de mail met de gegevens van de betreffende persoon, dan 
kan ik direct een afspraak maken. 
Met hartelijke groet,  
dominee Dirk-Jan Lagerweij, dirkjanlagerweij@hotmail.com  tel. 0627588458 
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Dank aan:  
Heel veel dankbaarheid is er dat er vrijwilligers zijn die zich iedere week weer inzetten voor het 
uitvoeren, opnemen, monteren en uitzenden van de vieringen. Hun namen staan veelal vermeld 
bij die uitzendingen. Enkele mensen die achter de schermen ook iedere week meerdere malen 
klaar staan om u van informatie te voorzien gaan we hier noemen: 
de bewakers van de emailadressen en de website; Anneke van Hemert, Jacques van Leeuwen 
en Piet van Heiningen heel veel dank voor jullie zo belangrijke taak in het kerkzijn tijdens 
corona.  
 
Wijkkerkenraad 
Op maandag 31 augustus vergadert de wijkkerkenraad. We evalueren de vieringen van de 
afgelopen periode en zullen bepalen wat we doen met de kerkdiensten die gaan vervallen, 
doordat er geen twee vieringen op een ochtend mogen zijn.  
Communicatie: Aanstaande zondag komt de 3e Spirit van dit jaar uit. Het thema ‘Uitpakken’ 
verwijst naar het nieuwe seizoen.  
Ook komt er begin september nog een Goede Reden uit. De redactie heeft in juni aan de 
protestantse, de katholieke en oecumenische geloofsgemeenschappen te kennen gegeven dat 
het uitbrengen van een blad steeds moeizamer gaat. Hun besluit om het septembernummer het 
laatste te laten zijn, is gebaseerd op de volgende argumenten:  
daling van het aantal lezers, de gestegen drukkosten en lagere inkomsten, een tekort aan kopij, 
Spirit en Kerkmare bieden de mogelijkheid om oecumenische berichten te plaatsen, informatie 
en communicatie via internet gaat sneller, het vertrek door emeritaat van de katholieke pastor 
Maas in mei en het komende vertrek van ds. Buurma in november, het vertrek van de parochie 
naar een nieuw eigen gebouw.   
De WKR betreurt het besluit ten zeerste, maar heeft begrip voor de zeven argumenten die zijn 
genoemd. Zij hoopt de communicatie met de gemeenteleden in het vervolg door te kunnen 
zetten via onder anderen: een maandelijkse of tweewekelijkse Nieuwsbrief, de website 
www.goederede.nl en Spirit. 
Er zal ongetwijfeld een aantal mensen zijn dat niet vertrouwd is met internet en daardoor het 
nieuws mist, deze adressen zouden we kunnen voorzien van een afgedrukte nieuwsbrief via de 
brievenbus. Onderzoek door het pastoraal overlegteam, heeft echter slechts enkele adressen 
opgeleverd waar dit voor geldt. Zij zal haar best doen om toch iedereen te bereiken. 
De kerk is open:  
Woensdagmiddag heeft er een evaluatie plaatsgevonden en daar is het besluit genomen om 
door te gaan met ‘de kerk is open’. Vrijdagochtend van 10.00 -12.00 uur blijft een vaste tijd. Er 
wordt nu nog uitgezocht welke dagen en tijden er nog meer mogelijk zijn. Het gaat om zoeken 
naar troost door het aansteken van een kaarsje, een luisterend oor, een gebeds- of stiltemoment 
in de kapel.  
Communicatiebrief 
De volgende communicatie- of nieuwsbrief komt over twee weken op donderdag 10 september. 
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.   
Bereikbaarheid inval-predikanten 
Ds. Dirk-Jan Lagerweij is er vooral voor het pastoraat en eventuele uitvaarten. Bereikbaar via: 
dirkjanlagerweij@hotmail.com;  06-27588458. 
Ds. Riek van Haeringen afwezig  van 21 t/m 31 augustus. Daarna weer bereikbaar via e-mail: 
jhvanhaeringen@dedakkapel.nl;  0321-315351 / 06 43003994. 
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Namens de wijkkerkenraad, 
 Maarten van Tricht m.vantricht54@gmail.com 
 Ina Oostenbrink, inaoostenbrink47@gmail.com 
 Riek van Haeringen, jhvanhaeringen@dedakkapel.nl 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Bijlage bij communicatiebrief 21 met het oog op de live-dienst in Goede Rede  
 
Corona-maatregelen bij de oecumenische (start)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. 
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 of 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 zullen deze dienst opnemen en monteren, zodat deze later in de week op ons You tube-
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 niet gezongen worden. Dat kan mede niet vanwege te geringe controle 
op de ventilatiemogelijkheden. 
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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 1,5 m. 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 (parkeerterrein). 
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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