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Aan alle Goede Rede gangers, 
 

Al eeuwen de deuren open 
voor iedereen die wil. 
Gastvrij, zelfs voor wie niet weet 
wie precies de deler is van brood en wijn. 
Komt allen, zo klonk het onbevreesd. 
 
Nu door omstandigheden gesloten 
of minder mensen toegelaten. 
Houd afstand van je naaste 
is momenteel vreemd genoeg 
het goede om te doen. 
 
Voor hoelang nog? 
Dat weten wij mensen niet. 
Wel dat we blijven zoeken 
naar vormen om te blijven 
delen vanuit zijn woord. 
 
Lennart Aangeenbrug 
Gelezen in Woord & Dienst 

 
Onder het dak 
Vieringen 

- Protestantse viering op 18 oktober ( deze is vanaf maandag te volgen via ww.goederede.nl) 
Zondag a.s. is er een protestantse viering. Sammy Jo en Robbert-Jan Haberkorn hebben voor deze 
dienst de doop aangevraagd voor hun dochter Sarah. De Bijbellezing is dan uit Matteüs 22 (vers 15-
22), waar het bekende gezegde ‘Geef aan de keizer wat van de keizer is’ klinkt. Gevolgd door de 
minder bekende zin ‘En geef aan God wat God toebehoort’. Dat sluit mooi aan bij de doop,  
merkteken van God, dat gegeven mag worden aan een mensenkind. 
We geven de gaven in een mandje bij de uitgang voor  Kerk in Actie voor het werelddiaconaat en de 
tweede collecte is voor het kerkenwerk in Goede Rede. U kunt ook geven via Givt of via het 
collecterekening nummer. De gegevens hiervoor staan vermeld op de website. Deze viering wordt 
opgenomen en later online gezet. 
De bloemen brengen we als groet en ter bemoediging naar Tonnis en Coby Buurma, Piccolostraat 
59, 1312 RG. De geplande afscheidsdienst van ds. Tonnis Buurma op 8 november zal worden 
verschoven i.v.m. met het aanscherpen van de corona regels. Een nieuwe datum wordt nog 
vastgesteld. 

- Katholieke viering op 18 oktober 
De katholieke werkgroep voor liturgie heeft een digitale viering opgenomen voor aanstaande 
zondag. Dit als extra viering omdat we als parochianen graag binding houden met onze 



gemeenschap. Deze viering is te zien en beluisteren via https://youtu.be/FTCBYTbUWeM. 

- Oecumenische viering op 25 oktober 

De oecumenische viering op de laatste zondag van oktober is zoals gebruikelijk voorbereid door de 
oecumenische werkgroep liturgie. Deze viering staat in het teken van diaconaat. Gemma Stroet zal 
dan iets vertellen over de schrijnende situatie van mensen in Egypte. Zij heeft daar met eigen ogen 
één en ander van gezien, toen ze er deze zomer een paar weken bij vrienden verbleef. Er wordt na 
de viering een extra collecte gehouden, bestemd voor maaltijden die door haar contacten ginds 
verzorgd worden voor de allerarmsten. 
 
Aanmelding: 

 Om een protestantse viering bij te wonen kunt u zich t/m de vrijdag opgeven via 
communicatiepknhaven@gmail.com. Ook per telefoon, op nummer 036-5333497 (Ina 
Oostenbrink) kunt u zich aanmelden voor de protestantse diensten. 

 Voor de oecumenische viering bij: oecumene@goederede-almere.nl of tel. 06-53371540 

 Voor de katholieke vieringen bij: cockyalmere@gmail.com of tel. 06-53371540 
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 
mogen er maximaal 30 personen in de kerkzaal, exclusief voorganger, ambtsdragers, organist en 
koster(s). Dit geldt voor alle vieringen. 
 
Laatste berichtgeving over corona maatregelen ingaande 14 oktober 19.00 uur 
Religieuze bijeenkomsten vallen nu ook onder de max. 30 personen maatregel. Voor kerkdiensten in 
Goede Rede wordt het dus max. 30, exclusief voorganger, ambtsdragers, koster en gastvrouwen/-
heren. Het is wel belangrijk om het aanmelden t.b.v. de diensten te handhaven en ook om 
voldoende gastvrouwen/-heren te hebben om de ontvangst en vertrek van de kerkgangers te 
regelen en begeleiden en de verdere maatregelen vlg. protocol. Misschien lastig, maar echt 
noodzakelijk. Over het niet gebruiken van consumpties kunt u lezen in de bijlage. 
 
Het schema van de vieringen is zo aangevuld tot en met oktober. 
18 oktober: Protestantse viering om 9.30 uur. Doopviering, opname voor latere uitzending. 
18 oktober: Opgenomen viering door de katholieke werkgroep voor liturgie.  
25 oktober: Oecumenische viering om 9.30 uur, viering wordt opgenomen en later uitgezonden 
 
Omzien naar elkaar 
Zeggen dat je erbij wilt horen is een bijzondere gebeurtenis in deze tijd van afstand houden van 
elkaar. In de Gereformeerde kerk in Urk zal Ursel Kriekjes, Hoekwierde 90, 1353 PG op 18 oktober 
haar belijdenis uitspreken. We wensen Ursel een gezegende viering en wensen haar geluk en 
sterkte om haar ja-woord waar te maken. 
Via het kerkelijk bureau ontvingen wij bericht dat op 29 september jl. is overleden de heer H. P. 
Naarendorp, geboren 23 mei 1970, hij woonde aan de Jean Perrinstraat 10, 1341 DG Almere. 
Nu de regels weer zijn aangescherpt om het corana-virus de baas te worden bemoedigen we 
thuiszitters, thuisblijvers en mensen wier werk op de tocht staat: ‘Houd moed, houd vol’. Blijf via 
telefoon of digitaal contact zoeken om uw verhaal kwijt te kunnen. 
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 
 
De kerk is open 
Een open deur, voor jou! 
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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 u 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. 
 
Kerkenraadraadswerk: 
In deze tijd is het verrijkend om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Ook op Classisgebied gebeurt 
dit maar dan digitaal via webinars. Vorige week maakte ik er één mee onder de titel Veiligheid- 
Vitaliteit. Classispredikant ds. Klaas van der Kamp leidde deze bijeenkomst in met het beeld van 
rupsen en vlinders. De naar binnen gerichte kerk treedt meer naar buiten, niet alleen op het gebied 
van vieringen. Alle facetten van kerkzijn werden genoemd met de zorgen die we daar tegenkomen, 
maar ook met de mogelijkheden die het biedt. Iets van verdriet en iets van een alternatief. Bij wijze 
van prikkeling om het kerkelijk leven te blijven stimuleren in een anderhalve meter kerk? Een aantal 
dingen die genoemd werden: 
- Pastoraat: er is verdriet. Verdriet omdat mensen zich eenzaam voelen. In de steek gelaten. 
Overbodig. De wereld is klein geworden. Misschien een kans om jonge mensen een keer een oudere 
te laten bezoeken. Misschien kan er iets van een intergeneratie-gesprek ontstaan. Misschien kun je 
samen een potje dammen. Of beverbende spelen. 
- Eredienst: er is verdriet over niet zingen. Over afstand. Over verdamping van de kerk. Misschien 
kunnen we techniek gebruiken om mensen zich persoonlijk te laten voorstellen als ze nieuw zijn 
ingekomen. Of een gesprekje met een zzp-er of iemand die werkt in de zorg voorafgaand aan de 
voorbeden. Misschien kan de voorganger, meer nog dan in gewone diensten, zelf zijn of haar 
emotie laten zien. Niets is zo positief besmettelijk als een glimlach. 
- Leren: het leven versmalt tot de beleving van huiskamer en keuken. Er is gemis van een groep. 
Besef van een kwetsbare economie en kwetsbaar leven. Onzekerheid. Misschien mag er extra 
aandacht zijn voor de rites-des-passages. Extra aandacht voor de dertigers en veertigers met 
kortlopende webinars over kinderbijbels, verlangens van pubers, nieuwe kerstliederen zingen 
achter het beeldscherm. 
- Diaconaat: stille armoede groeit. Niet alle beroepen kunnen doorgaan. Winkeliers verliezen 
klandizie. Busbedrijven gaan failliet. Reisorganisaties. Kennen we als gemeente mensen die in de 
knel geraken door de coronacrisis? Misschien kunnen we ze in gesprek brengen met elkaar. De 
onzekerheid een platform bieden. En met de wethouder communiceren. 
- Financiën: er is achterstand van inkomsten bij veel gemeenten. Collecten brengen minder op. Lukt 
het om met apps als Givt de situatie te verbeteren? Zijn er mogelijkheden om de mensen in het 
algemeen te bereiken? Zijn de emailadressen bijgewerkt? Misschien tijd om via een huis-aan-huis-
blad mensen in de breedte aan te spreken. 
- Jonge mensen: jonge mensen willen elkaar zien. Het is iets in hun DNA. Het is geen toeval dat de 
studenten demonstreerden omdat ze fysieke lessen wilden volgen, waar ze elkaar kunnen 
ontmoeten. Misschien kunnen we speelse digitale ontmoetingen organiseren. Iets bedenken in de 
kerk, zodat de leeftijdgenoten elkaar onder ogen komen. Al zouden het maar studieplekken zijn, 
waar ze kunnen internetten en chillen, zoals ze dat ook in een bibliotheek kunnen. 
Als je zo kijkt, hoeft de coronacrisis geen verarming te zijn. We zien mogelijkheden. We zien kansen. 
De Engelse theoloog Samuel Wells schreef onlangs een boek ‘De toekomst die groter is dan het 



verleden’. Hij zegt: We hoeven niet de armoede op te splitsen. We mogen de overvloed verdelen. 
Gods Geest zet ons niet op rantsoen. God schenkt leven mild en overvloedig. 
Zaad verandert in volle schoven. Zoals in Psalm 126: 6 staat: 
 ‘Wie in tranen op weg gaat, 
 dragend de buidel met zaad, 
 zal thuiskomen met gejuich, 
 dragend de volle schoven’. 
We worden uitgenodigd om te zaaien. Iets kostbaars weg te geven. Zaad dat je kunt gebruiken om 
broden te bakken. We offeren iets op. En het draagt vrucht. Het krijgt een andere vorm. Volle 
schoven. Dat we zo op weg mogen zijn in coronatijd. We investeren tijd. Gunnen aandacht. Brengen 
concentratie op. In het vertrouwen dat velden wit zullen geraken om te oogsten. 
Na dit verhaal was er een uitwisseling in de groepen. Na anderhalf uur verlieten de deelnemers de 
chat, om geïnspireerd met de eigen taak verder te kunnen. 
Verslag van Ina Oostenbrink. 
 
Herinnering bijdrage voor solidariteit 
Solidariteit is in Coronatijd een groot goed. We schromen als College van Kerkrentmeesters dan ook 
niet om de herinneringen voor deze bijdrage in oktober te bezorgen. De opbrengst wordt verdeeld 
over wie hulp behoeft en een gedeelte is voor de eigen gemeente. 
Wie wil helpen kan dat doorgeven aan mij en ik breng u een pakketje. 
Ik zoek nog lopers voor: De Gouwen, De Wierden, De Hoven, De Grienden, De Werven, Centrum en 
Veerkade, De Meenten, De Velden en De Laren en Overgooi. Een mooie herfstwandeling in Haven is 
de moeite waard. 
Graag uw medewerking om de enveloppen in de juiste brievenbus te bezorgen!! 
inaoostenbrink47@gmail.com of tel. 036-5333497 
 
Communicatiebrief 
De volgende communicatie- of nieuwsbrief komt over twee weken op donderdag 30 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. 036-5384099 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 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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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. 30 personen (excl. voorganger en ambtsdragers). 
Bij meer dan 30 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). 
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Aanpassingen sinds 14 oktober. 
Naar aanleiding van de aangescherpte corona-maatregelen door de Overheid per 14 oktober 2020, 
blijven voor Goede Rede de maatregelen van kracht. 
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. 
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 besmetting 
met het coronavirus te verminderen. Het betreft alle bijeenkomsten in Goede Rede, dus 
kerkdiensten, vergaderingen, bijeenkomsten, concerten en andere activiteiten. 

 
Waarom geen consumpties en ontmoeting? 
Het blijkt in veel gevallen erg moeilijk, zo niet onmogelijk voor mensen om zich aan de 1,5 m 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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