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Aan alle Goede Rede gangers, 

 
Ik zoek U in den blinde 
en tast de hemel af. 
De lucht blijft leeg. 
Ik wacht totdat Gij mij zult vinden 
In dit verlaten land. 
 
Ik zie u in de verte. 
Gij komt steeds dichterbij, 
machtige majesteit. 
Uw schaduw overdekt me 
met troost en tederheid 

 
Gij verre en nabije, 
Ik voel uw zachte bries 
als Gij mij zoekt en ziet. 
Gij aan de hemel, wijs me 
Uw hoopvol nieuw verschiet. 
 
Draag mij op uw vleugels 
de vrijheid tegemoet. 
 
Lied 853 tekst Paul Begheyn 
           melodie Gerrit Hoving 

 
 
Op het dak 
Nu op de foto’s een beter beeld van wat er gebeurt op het platte dak van Goede Rede. De koepels 
zijn er af gehaald, het loopvlak is schoongemaakt, van nieuw materiaal voorzien en weer geplaatst. 
Een pittige klus, maar er zit voortgang in. De firma Blijham kan nu de gestapelde materialen op de 
juiste plaatsen aanbrengen.  
 
Onder het dak 
Vieringen voorlopig om 9.30 uur 
Voorlopig zal er om de week een protestantse of een katholieke viering worden gehouden in de 
kerkzaal. A.s. zondag (4 okt.) is er een PKN viering. Ook deze wordt opgenomen om later te 
kunnen beluisteren. De link daarvoor vindt u op de website.  
Ds. E. Overeem uit Leusden is onze voorganger. Hij zal ons meenemen in het verhaal van Tamar, 
de zuster van Absalom. 2 Sam 13: 1-22. 
U kunt uw gaven in een mandje bij de uitgang leggen, bestemd voor het meubel- en witgoed loket 
en voor het werk dat de verbondenheid van Kerk en Israël weergeeft. 



De bloemen brengen we als groet en ter bemoediging naar Mar en Dirk van Baren, Meesweg 10. 
Op 18 oktober zal Sarah Haberkorn worden gedoopt. In die dienst gaat ds Riek van Haeringen 
voor. Naast de uitgenodigde familie is er zeker ook plaats voor gemeenteleden. U kunt zich daar 
dus ook voor aanmelden.  
De geplande afscheidsdienst van ds. Tonnis Buurma op 8 november wordt verschoven i.v.m. met 
het aanscherpen van de corona regels. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld. 
Om een viering bij te wonen kunt u zich t/m de vrijdag er voor 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 zich aanmelden bij cockyalmere@gmail.com of 
tel.0653371540 
 
Laatste landelijke corona berichtgeving ingaande 29 september 19.00 uur 
Religieuze bijeenkomsten vallen niet onder de max. 30 personen maatregel. Voor kerkdiensten, 
dus ook in Goede Rede, blijft het max. 50, exclusief voorganger, ambtsdragers, koster en 
gastvrouwen/-heren (n.b. bij Goede Rede Concerten moet het aantal wel terug naar max. 30, want 
dat is cultureel en niet-religieus; tenzij de Voorzitter Veiligheidsregio Flevoland anders besluit). 
Het is wel belangrijk om het aanmelden t.b.v. de diensten te handhaven en ook om voldoende 
gastvrouwen/-heren te hebben om ontvangst en vertrek van de kerkgangers te regelen en te 
begeleiden en de verdere maatregelen vlg. protocol in de gaten te houden. Misschien lastig, maar 
echt noodzakelijk. Wijzigingen over gebruik van consumpties kunt u lezen in de bijlage. 
 
Het schema van de vieringen is aangevuld tot en met oktober. 
  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 
 
Omzien naar elkaar 
Op 19 september mochten Kees en Thea Otten gedenken dat ze 40 jaar geleden elkaar het 
jawoord gaven. Bij de felicitatie vanuit de geloofsgemeenschap ontvingen ze bloemen. 
De gegevens van Leida Bruggeman, contactpersoon in de Velden, zijn gewijzigd. Zij is verhuisd naar 
Woudlaar 41, 1359 KM en telefonisch te bereiken via 31310650. 
Jan de Vletter, die kort geleden voor een knieoperatie naar het ziekenhuis ging, moest helaas 
opnieuw worden opgenomen op de afdeling Neurologie na complicaties. Jan krijgt nog de nodige 
onderzoeken en we hopen dat hij daarna weer mag werken aan herstel. Afgelopen zondag ontving 
hij de bloemen uit Goede Rede als groet en ter bemoediging. 
Op 14 september is mevr. Marianna van Rijen-Jongens overleden op de leeftijd van 71 jaar. Zij 
woonde Vlaamsegaailaan 26. Afgelopen zondag is zij in de oecumenische viering herdacht. 
Kort geleden heb ik een bezoek gebracht bij uw predikant, ds. Tonnis Buurma, om te vragen hoe 
het met hem gaat na de intense periode van operatie en een min of meer gedwongen (vervroegd) 
emeritaat. Hij heeft mij ook bijgepraat over het pastoraat in Almere-Haven. Naar aanleiding van 
dat gesprek zal ik met een aantal door hem genoemde gemeenteleden contact opnemen. 
Daarnaast kunt u natuurlijk ook rechtstreeks contact met mij opnemen voor u zelf of voor iemand 
met wie u meeleeft. 
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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 
 
Uitgesteld: Toon je talenten  
In Goede Reden hebt u kunnen lezen dat de tentoonstelling ‘Toon je talenten’ binnenkort van start 
zou gaan. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen heeft de voorbereidingsgroep echter 
moeten besluiten de tentoonstelling uit te stellen tot later datum. Jammer, maar het is niet 
anders.   
 
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 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. 
 
Kerkenraad: Samenstelling en taken 
In de Coronatijd waren diverse kerkenraadsleden in de digitale vieringen niet zichtbaar. Dit heeft 
als reden dat er gewerkt wordt in een betaalde functie of dat er voorzichtigheid is t.a.v. het virus. 
Om elkaar niet uit het oog te verliezen hier een overzicht van de huidige samenstelling en taken:  
Hajo Witzel, diaken en voorzitter; Ineke Frederiks, diaken en scriba; Maarten van Tricht, pastoraal 
ouderling, Lourens van der Leij en Jan Willem Kleute, ouderling werkgroep vieren; Joukje de Groot, 
diaken; Ina Oostenbrink, ouderling-kerkrentmeester (a.i.), Jan Denkers, ouderling voorzitter AKR.  
Dirk-Jan Lagerweij, predikant pastorale diensten; Riek van Haeringen, predikant ter ondersteuning 
van het beleid. Iedere vergadering is er tot de pauze een lid van de oecumenische werkgroep, Anja 
Stam en een lid van de beheercommissie aanwezig. Het verslag wordt altijd verzorgd door Piet van 
Heijningen. 
Maandagavond waren we als WKR bij elkaar en hebben we het profiel van de gemeente 
besproken ten behoeve van het beroepen van een nieuwe predikant en zijn er namen genoemd 
van mensen die we kunnen vragen voor de beroepingscommissie. Wij houden u op de hoogte over 
de stappen die we volgen.  
 
Oproep van de Algemene Diaconie 
Kerk in Actie houdt voor het eerst een huis-aan-huis collecte om de relevantie van de kerken te 
laten zien. Het gaat om een langdurig probleem, dat onlangs weer in het nieuws is gekomen door 
de brand in het vluchtelingenkamp Moria. De collecte wordt gehouden in de laatste week van 
november. Wij zoeken huis-aan-huis collectanten voor dit doel. 
Wie zich geroepen voelt om een steentje bij te dragen, kan zich aanmelden bij de diaconie via 
Martha Magee, tel 0614523382 of martha_magee@live.com 
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Evangelisch-Luthers Dagboek 2020–2021 
Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2020-2021. Dit boek kan voor u een 
dagelijkse begeleider worden voor het komende kerkelijk jaar. Elke dag wordt een Bijbellezing 
aangereikt met een uitleg, gedicht, lied of gebed. U heeft met dit boek een waardevolle 
verzameling van teksten in handen.  
Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens van de zon- en feestdagen met de 
Bijbellezingen van het Luthers rooster en het gemeenschappelijke rooster, het zondagslied en de 
liturgische kleuren van de zondagen. 
Een boek dat zeer de moeite waard is! De prijs van het dagboek is vastgesteld op € 16,00 (exclusief 
verzendkosten). De verspreiding is in handen van de Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel 
(SLUB). Bestellen is mogelijk bij: Nel Steenstra of Janna Lefering, Achterwerf 136, 1357 BR Almere 
tel. 5379838 of mailadres l.leferingsteenstra@upcmail.nl  
U kunt ook rechtstreeks bestellen via het emailadres slubdenhaag@hetnet.nl of per post/ 
telefonisch bij de SLUB, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB  ’s-Gravenhage, tel. 070-3648094 
 
Communicatiebrief 
De volgende communicatie- of nieuwsbrief komt over twee weken op donderdag 15 oktober. 
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. 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 
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 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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. 
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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 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. 
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 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). 

Aanpassingen sinds 29 september 
Naar aanleiding van de aangescherpte corona-maatregelen door de Overheid per   
29 september 2020, zijn we genoodzaakt om ook voor Goede Rede maatregelen te 
treffen.  
Het betreft het gebruik van consumpties en het elkaar ontmoeten vóór, in pauzes en 
ná afloop van bijeenkomsten. De komende periode, naar verwachting voor de duur 
van enkele weken, zullen geen consumpties worden verstrekt en is er geen 
gelegenheid voor ontmoeting, buiten de feitelijke bijeenkomst. 
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De Beheer Commissie heeft hiertoe besloten in navolging van de 
Overheidsmaatregelen om niet-noodzakelijke sociale contacten zoveel mogelijk te 
beperken en daarmee de kans op. 
Het betreft alle bijeenkomsten in Goede Rede, dus kerkdiensten, vergaderingen, 
bijeenkomsten, concerten en andere activiteiten besmetting met het corona-virus te 
verminderen. 
Waarom geen consumpties en ontmoeting? 
Het blijkt in veel gevallen erg moeilijk, zo niet onmogelijk voor mensen om zich aan 
de 1,5m afstand te houden, op hun plek te blijven zitten en de procedure te volgen 
bij het ophalen van de consumpties en het op de juiste wijze gebruiken/afvoeren 
van servies of wegwerpbekers. 
De Beheer Commissie heeft er daarom voor gekozen om voorlopig géén 
consumpties te verstrekken en geen ontmoeting toe te staan. De maatregel geldt 
per direct, voor alle activiteiten in Goede Rede en alle gebruikers en huurders. Zodra 
versoepeling van de maatregelen mogelijk is, zullen we u daarover informeren. 
 

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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