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Aan alle Goede Rede gangers, 

  
Zomaar een dak boven wat hoofden, 
Deur die naar stilte openstaat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 
Speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lidmaat wordt 
Als wij er binnen gaan 
Om recht voor God te staan. 
 
Liedboek nr. 276  

 
Op het dak    
Om veilig en warm te kunnen verblijven in het huis dat Goede Rede heet, is er momenteel een 
groepje vrijwilligers heel hard aan het werk om de firma Blijham te assisteren bij het renoveren van 
het dak. Het platte gedeelte wordt vernieuwd, geïsoleerd en klaar gemaakt, zodat er zonnepanelen 
op geplaatst kunnen worden. De vrijwilligers houden zich vooral bezig met het van pas maken van de 
raampartijen en koepels op het dak. De geplande operatie kost nu veel mankracht en geld, maar voor 
de toekomst zal het een besparing opleveren voor de nota van het elektra. Het bordje ’Groene kerk’ 
zal door deze verbetering van het gebouw ook een meerwaarde krijgen.  
Vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet! 
 
Onder het dak 
Anna Koolma werd lid van de orde van Oranje Nassau! Zij is daar vast blij mee, een beetje trots op 

ook. Wij, als leden van de geloofsgemeenschap van Almere Haven, 
delen een klein beetje in die blijdschap en feliciteren haar. 
Wij, als leden van het Koninklijk Huis van Jezus, weten al decennia 
wat een geweldige vrouw we in ons midden hebben. Bijna altijd zit 
ze daar, op zondagochtenden, voor in de kerk. Daar is het zicht het 
beste. Wanneer je dan het geluk hebt even naast haar te lopen, 
richting de koffie, is er altijd tijd voor een praatje, een beetje 
aandacht, een filosofisch gerichte opmerking. Heerlijk is dat, in 
letterlijke zin. Die filosofie bedreef ze overigens ook in profes-
sionele zin; 30 jaar lang cursusleider bij NIVON: het is niet niks. 
Vele jaren was Anna voorzitter van onze kerkenraad, organisator 
van bazaars, versierder en opfleurster van ons kerkgebouw. Een 
stralende persoonlijkheid; altijd fijn om zo iemand te mogen 
kennen, meemaken en in ons midden te mogen hebben. Wij 
wisten al jaren dat Anna een bijzondere plek verdient. Gelukkig: 
de burgerlijke koninklijke overheid heeft dat inzicht inmiddels ook. 
Alle hulde aan de jubilaris, de organisatoren en de uitreikers. 

 



Vieringen voorlopig om 9.30 uur.  
Voorlopig zullen er om de week een protestantse of een katholieke viering worden gehouden in de 
kerkzaal. Voor a.s. zondag is er een RK viering, deze wordt ook weer opgenomen om later te kunnen 
beluisteren. Het schema is aangevuld tot en met oktober. 
20 september: RK viering om 11.00 uur. Protestantse viering via kerkdienstgemist.nl 
27 september: Oecumenische viering om 9.30 uur.  
  4 oktober: Protestantse viering om 9.30 uur. 
11 oktober: RK viering om 9.30 uur. Protestantse viering via kerkdienstgemist.nl 
18 oktober: Protestantse viering om 9.30 uur waarin Sarah wordt gedoopt 
25 oktober: oecumenische viering om 9.30 uur 
Om een viering bij te wonen kunt u zich t/m de vrijdag opgeven via 
communicatiepknhaven@gmail.com of oecumene@goederede-almere.nl 
Ook per telefoon, op nummer 036-5333497 (Ina Oostenbrink) kunt u zich aanmelden voor zowel de 
oecumenische als de protestantse diensten. 
Alleen als er geen ruimte meer is krijgt u een bericht terug na uw opgave. 
Het blijft noodzakelijk om u aan te melden voor een viering, want i.v.m. de 1,5 meter maatregel 
kunnen er maximaal 50 personen in de kerkzaal, exclusief voorganger, ambtsdragers, organist en 
koster(s). Voor de katholieke vieringen kunt u binnenlopen en dan uw gegevens vermelden. 
 
Omzien naar elkaar 
Zondagmorgen zijn er in de viering twee extra kaarsen aangestoken. We begonnen met het 
verdrietige bericht dat Ton Huijzer, Hoekwierde 51 op 8 september jl. is overleden. Een kaars is 
ontstoken als blijvende herinnering aan zijn leven. Maandag heeft de uitvaart in besloten kring 
plaatsgevonden vanuit Goede Rede. Wij denken aan wie hem zo erg zullen missen. 
De tweede kaars was voor Quint Hage die later in de viering de doop mocht ontvangen. Zijn ouders 
en zusjes wensen we van harte toe dat de oude verhalen uit de Bijbel een spoor mogen zijn om te 
blijven volgen. 
Vanaf 27 september zal er vanuit de vieringen weer een bloemetje naar een gemeentelid gaan, zoals 
we dat ook voor covid-19 gewend waren. 
Het omzien naar elkaar is besproken in de pastorale werkgroep. U leest onderaan deze brief wat hun 
mogelijkheden en wensen zijn om oog te hebben voor elkaar.  
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.  
Ds. Dirk-Jan Lagerweij, dirkjanlagerweij@hotmail.com tel. 0627588458  
 
Activiteiten  

 Spirituele wandeling 
Zaterdag 26 september a.s. is de eerste spirituele wandeling van het nieuwe kerkelijke seizoen. Wilt u 
meewandelen? Om 10 uur wordt er verzameld bij kerkcentrum Goede Rede. De wandeling duurt 
ongeveer een uur. U kunt zich aanmelden bij Gemma Stroet, gstroet@kpnmail.nl 

 Toon je talenten 10 oktober 
Helaas is er in het artikel in Goede Reden geen datum en tijd opgenomen voor de start van ‘Toon je 
talenten’. De opening is op zaterdag 10 oktober 11.00 uur. U bent van harte welkom.  
 
De kerk is open 
Een open deur, voor jou! 
Het leven is onvoorspelbaar en stressvol. Soms is het goed om een plek te hebben waar je binnen 
kunt lopen om op adem te komen, even je verhaal te doen of in stilte een kaarsje aan kunt steken om 
iemand te gedenken. Jezus zei het al: ‘kom naar Mij, allen die vermoeid en met zorg belast zijn en ik 
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zal rust geven’. Daarom willen we als gezamenlijke kerken u, als Havenaar, van harte welkom heten. 
Iedere vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur gaan de deuren van kerkcentrum 'Goede Rede' voor u 
open. In de prachtige kapel kunt u even zitten of in stilte bidden. Ook is er een pastoraal 
medewerk(st)er aanwezig om mee in gesprek te gaan indien u wenst. U kunt uiteraard ook gewoon 
even binnenlopen om een kaarsje aan te steken. Bij het bezoek willen we u vragen zich aan de regels 
te houden die nu geldend zijn.  
De gastheren/vrouwen en pastorale werkers vanuit de PKN Almere Haven en Hart voor Haven heten 
u van harte welkom. Zij helpen u ook, indien nodig, voor uitleg of hulp bij het opvolgen van de 
hygiënemaatregelen. 
 
Van de voorzitter WKR  
Zondagmorgen heeft voorzitter Hajo de doopkaars voor Quint aan zijn ouders aangeboden. Hij 
startte daarbij met de gedachte ‘Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan’ en  
kwam tot de conclusie dat er heel veel wel kan. Dankbaarheid was er voor het feit dat er vanmorgen 
weer een fysieke viering mogelijk was en dat daarin een kindje gedoopt kon worden. Dank is er voor 
de inzet van de beheercommissie en de opname- en montagegroep, die ook deze viering online zal 
zetten. Door de dingen die we doen, hopen we erop en streven we ernaar om de gemeente bij elkaar 
te houden ten dienste van Gods koninkrijk.  
 
Communicatiebrief 
De volgende communicatie- of nieuwsbrief komt over twee weken op donderdag 1 oktober. 
Voor de oecumenische viering van 27 september wordt wel een uitnodiging gestuurd. 
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 bereikbaar via e-mail: jhvanhaeringen@dedakkapel.nl; 
 0321-315351 / 06 43003994. 
 
Namens de wijkkerkenraad, 
Maarten van Tricht m.vantricht54@gmail.com 
Ina Oostenbrink, inaoostenbrink47@gmail.com 
Riek van Haeringen, jhvanhaeringen@dedakkapel.nl 
 
Oproep van pastorale werkgroep 
Beste leden van onze kerkgemeenschap, 
Het nieuwe kerkseizoen is weer begonnen. 
Helaas heeft het Covid-19 virus nog steeds invloed op hoe we met elkaar moeten omgaan. Dit heeft 
ook gevolgen voor de manier waarop we met elkaar vieringen kunnen houden in Goede Rede.  
Helaas wordt het kerkblad Goede Reden om diverse redenen opgeheven, maar gelukkig kunnen we 
via de website www.goederede.nl en de tweewekelijkse nieuwsbrief elkaar wel bereiken. Dit is 
echter allemaal digitaal. Mogelijk zijn er mensen die geen computer, tablet of smartphone hebben. 
Zij ontvangen slechts informatie als iemand anders de digitale post print en bezorgt.   
Mocht u zelf de nieuwsbrieven graag op papier willen ontvangen, of kent u iemand anders voor wie 
dit geldt, geef dit dan alstublieft door aan uw wijkcontactpersoon. Hij of zij kan dan een geprinte 
versie bij u in de brieven bus doen. Of geef het adres of uw eigen adres door aan Alie van Heijningen, 
tel. 0365384099. 
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Op de website komen binnenkort de adres- en telefoongegevens te staan van de 
wijkcontactpersonen, zoals voorheen in het kerkblad Goede Reden. 
Heeft u wel een computer smartphone of tablet, maar ontvangt u de nieuwsbrief nog niet in uw 
mailbox, geef dan uw mailadres door aan Anneke van Hemert, onze communicatiemedewerker: 
communicatiepknhaven@gmail.com  
 
Interesse in het mee vormgeven van kerkzijn in onze geloofsgemeenschap?  
Misschien is de functie van pastoraal contact persoon dan iets voor u. 
Wat houdt dat in? Dat mensen je kunnen bellen of mailen als ze een vraag hebben, of behoefte 
hebben aan een bezoek. Verder wordt er, indien nodig, door de pastorale contact personen post 
vanuit de kerk bij mensen in hun wijk bezorgd. Het is ook de bedoeling dat de pastoraal wijkcontact 
persoon zelf initiatief neemt om bij iemand op bezoek te gaan indien men dat wenst. Om de 4 weken 
vindt er in Goede Rede overleg plaats door het pastoraal contactteam met de predikant en een 
vertegenwoordiger uit de kerkenraad, waarin vragen, mededelingen en verdieping aan de orde 
komen. In principe is er voor elke wijk een contactpersoon aangesteld. Helaas is de bezetting voor de 
wijken in Haven nu niet voltallig, mede door het ontstaan van nieuwe wijken zoals De Laren, 
Nobelhorst, alsmede de nieuwe groeiende wijk in Oosterwold.  
De pastorale werkgroep contactpersonen zoekt dan ook versterking om samen aan de slag te gaan.  
Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij:  
 Ineke Frederiks, tel. 06 2895 2802 of email: h.m.frederiksbrandsma@gmail.com 
 Nel Hagenaar, tel. 036 5314139 of email: hagenaar.n@kpnmail.nl 
Wilt u eerst meer informatie, bel of mail ons dan.  
Met uw telefoonnummer en uw emailadres gaan we om zoals vermeld in de privacywet AVG. 
 
Namens de Pastorale werkgroep contactpersonen. 
Ineke Frederiks 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Bijlage bij communicatiebrief met het oog op live-diensten in Goede Rede  
 
Corona-maatregelen bij de diensten  
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 een 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 de vrijdag voor de viering door een bericht te sturen naar 
communicatiepknhaven@gmail.com of oecumene@goederede-almere.nl  
Of u telefonisch aan te melden op nummer 036-5333497 (Ina Oostenbrink) 
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 als u de kerkdienst niet kunt bijwonen. 
Mocht u tussen het aanmelden en de kerkdienst als nog gezondheidsklachten krijgen, meld u zich 
dan af via bovengenoemd emailadres. 
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Wij zullen de diensten opnemen en monteren, zodat deze later in de week op ons Youtube-kanaal 
beschikbaar kunnen 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 9.15 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. 
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 Beheer Commissie Goede Rede. 
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