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Aan alle Goede Rede gangers,

Gebed
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, uw gemeente nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen.
We bidden voor hen om hoop en genezing.
We bidden voor hen die aan de gevolgen van het virus
zijn overleden, dat zij geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaarbestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen
mogen ervaren in hun werk
ten dienste van de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is
voor ieder van ons en dat U met ons gaat
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke zorg.
Door Christus onze Heer. Amen.

Tekst gevonden op site FrankBosman

Vieringen
Zondag a.s. is er een RK viering  in Goede Rede. Voor een protestantse viering is er veel te kiezen op 
kerkdienstgemist.nl dichtbij of veraf. U kunt wel bijdragen aan de collecten in Almere. De doelen zijn 
het quotum voor de diaconie en de 2 collecte is voor het plaatselijke kerkenwerk. Op de website 
vindt u de gegevens voor GIVT of banknummer.
Op 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we de gemeenteleden die ons 
zijn ontvallen. Net als in andere jaren is er een uitnodiging naar de familie gegaan (vanwege Covid-19 
dit keer voor twee personen) om in deze viering aanwezig te zijn en een kaars te ontsteken voor wie 
zij moesten missen. Bijzonder is dat we, door te kijken hoe andere gemeenten dat doen binnen de 
RIVM maatregelen, een mogelijkheid hebben gevonden om in deze viering brood en wijn te delen! 
De verwachting is dat er nog wel enige ruimte is voor gemeenteleden uit Haven om de dienst bij te 
wonen. Dus als u wilt, kunt u zich aanmelden. En als er geen plaats meer is krijgt u daar immers 
bericht over. 
In voorgaande jaren was het altijd mogelijk om in de gedachtenisviering op Eeuwigheidszondag ook 
zelf een kaarsje aan te steken voor overleden geliefden. Dat kan nu niet. Daarom reikt de 
Oecumenische Werkgroep een alternatief aan:  



op vrijdag 20 november is Goede Rede van 16.00 – 18.00 uur open voor wie graag een kaarsje aan 
wil steken voor een overledene uit de eigen naaste kring. Ook is het mogelijk om een wens op te 
schrijven en in een boom te hangen. Iedereen is welkom met in achtneming van de Corona regels: 
mondkapjes, handen desinfecteren en anderhalve meter afstand houden van elkaar.
Er is een éénrichting route vanaf de voorkant aan de Kerkgracht naar de achterkant aan de 
Kerkstraat. Speciaal voor alle slachtoffers van Corona, rampen en geweld zal er een grote kaars 
branden. Hierover wordt ook bericht in Almere Deze Week, zodat ook mensen van buiten onze 
geloofsgemeenschap van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken.

Alle vieringen beginnen vanaf 8 november om 10.00 uur
-15 november een RK viering. Protestantse viering via kerkdienstgemist.nl
-22 november Eeuwigheidszondag ds. R. van Haeringen met oecumenische werkgroep liturgie
-29 november Protestantse viering 1e advent, ds. Bettie Woord

Collecteren
Voor de collecten verwijzen we u steeds naar de website goederede.nl Het collecte rooster wordt in 
corona tijd gewoon gevolgd en ook al is er geen viering in Goede Rede, dan is het wel mogelijk om bij 
te dragen aan de collecte van die zondag via givt of de collecterekening NL06 RABO 0301 0149 06 
t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening. Wilt u daarbij kerk, doel en datum vermelden?

Aanmelding:
Voor een protestantse viering kunt u zich t/m de vrijdag opgeven via e-mail: 

communicatiepknhaven@gmail.com of telefoon nummer 036-5333497 (Ina Oostenbrink)
Voor de oecumenische viering: oecumene@goederede-almere.nl   of   tel. 06-28780091 (Anja Stam)
Voor de katholieke vieringen: cockyalmere@gmail.com of tel. 06-53371540
Alleen als er geen ruimte meer is krijgt u een bericht terug na uw opgave.
Berichtgeving over corona maatregelen.
Religieuze bijeenkomsten vallen onder de max. 30 personen maatregel. Voor kerkdiensten in Goede 
Rede blijft het dus max. 30, exclusief voorganger, ambtsdragers, koster en gastvrouwen/-heren. Het 
aanmelden voor de diensten blijven we handhaven en verder volgen we het protocol, dat op de 
website van Goede Rede is geplaatst. Wij geven een dringend advies om tijdens het verplaatsen een 
mondkapje te dragen, eenmaal op uw stoel mag deze af. Misschien lastig, maar echt noodzakelijk. 
Jammer genoeg zijn we voor koffie en thee op thuis aangewezen.

Omzien naar elkaar
‘Op 14 oktober mochten wij vieren dat wij 50 jaar getrouwd zijn. Dat is niet iedereen gegeven. Wij 
hebben het in kleine kring met kinderen en kleinkinderen kunnen vieren en daar zijn we erg dankbaar
voor. We waren blij verrast met de bloemen en de persoonlijke felicitatiebrief die wij namens de 
geloofsgemeenschap van Almere Haven mochten ontvangen.
Hartelijk dank daarvoor.’
Charles en Willy van Willigen- van der Stoel

De bloemen gingen afgelopen zondag naar mevr. Dingena Mol-Buizerd, zij vierde 22 oktober haar 98e 
verjaardag. Ze was blij verrast over dit gebaar uit Goede Rede.
Jan Landmeter, Contrabasweg 205, 1311 LB, Almere, kampt al vanaf juni met de gevolgen van een 
vermoedelijke  insectenbeet of –beten en er is een forse auto immuun reactie ingetreden, die zelfs 
een operatie tot gevolg had. Herstel is te merken maar het vraagt heel veel tijd en geduld. 
Anneke en Henk van Huissteden, J. Ivensweg 1, 1325 LV mochten begin oktober vieren dat ze 50 jaar 
getrouwd waren. Ter bemoediging bij tegenslag of ter verhoging van de feestvreugde is post welkom.
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Donderdag is er een bezoek gebracht aan Tonnis Buurma namens de WKR. Zijn werkzame tijd voor de
PGA is voorbij. Het emeritaat is ingegaan en de Protestantse wijkgemeente van Almere Haven is 
vacant. Dit betekent in zijn geheel niet dat er niets meer gebeurt. Het is de kunst om als gemeente 
gewoon door te kunnen gaan als een predikant vertrekt. We zijn blij dat Riek en Dirk Jan ons 
ondersteunen waar het nodig is.
Tonnis groet de gemeente in een uitgebreide bijdrage, die u vindt u aan het eind van deze 
communicatiebrief. Hij sluit deze af met de woorden uit lied 416 uit het liedboek:
‘Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn’.

Omzien zit in kleine dingen. Een telefoontje, een boodschap doen, doet mensen goed. Stimuleer 
elkaar om de verbinding vast en vol te houden.
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. 06-27588458

De kerk is open
Een open deur, voor jou!
Iedere vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur staan 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:
Een woord van de voorzitter voor de vertrekkende predikant:
Beste Tonnis,
Maandag 6 januari 2020; de eerste kerkenraadsvergadering van 2020. Terugblikkend op 2019 hadden
we veel bereikt; en na de (te korte) vergader-pauze rond Kerst en jaarwisseling, wilden we voor 2020 
kalm aan beginnen. Niet vergaderen, maar in een wat groter verband eerst ontspannen; we keken 
samen een inspirerende film en dronken een glas om, soms even één-op-één, vooruit te blikken op 
het jaar dat komen ging.
Het jaar waarin onze eigen Tonnis met emeritaat gaat; de predikant die voor Haven koos in 2012.
Na 36 jaar predikant te zijn geweest, waarvan 27 jaar in Almere is het organiseren van een mooie 
afscheidsdienst wel op zijn plaats. De datum was al gereserveerd; zondag 8 november, dat zou 
helemaal goed gaan komen. Wie had kunnen denken dat het zo anders zou lopen.
Vandaag (12 november 2020) is de dag van pensionering aangebroken. De corona-beperkingen 
stonden een viering zoals we die voor ogen hadden in de weg.
Maar na ziekte komt het herstel; na social-distancing de aanraking; na de winter het voorjaar.
En wanneer die zon weer schijnt gaan wij die afscheidsdienst met elkaar beleven.
Wellicht buiten of met andere aanpassingen; maar zoals we dat voor ogen hadden in januari en 
passend bij  onze  Tonnis.
Ik kijk er nu al naar uit.
Hajo Witzel
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Communicatiebrief
De volgende communicatie- of nieuwsbrief komt over twee weken op donderdag 26 november.
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

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bijlage bij communicatiebrief 

Begin – afscheid - november – maart. 

Bijzondere, ingrijpende maanden: november en maart.
 
Ik las via Instagram dat de Vlaamse schrijfster Griet op de Beeck op 3 november jl. ’s avonds uitgenodigd was 
in het programma “Winteruur” op Canvas. Ik wilde dat programma graag zien, omdat Griet voor mij een 
inspirerende vrouw is, die ik graag hoor spreken en van wie ik de boeken graag lees. Ik merk bij haar, dat er in 
het leven ook zoiets bestaat als diepte wat ik nogal mis in deze tijd. Ook toont zij haar kwetsbaarheid in alle 
openheid en eerlijkheid. Die avond las zij een kort gedicht voor van Toon Tellingen.

Een meisje

Ze wacht.
Nee, denkt ze, ik wacht niet,
ik dans.

Ze danst,
ze danst met lange, ranke passen,
langzaam en aandachtig,
ze houdt haar ogen dicht,

ze danst door deuren en door ramen
en door lange lankmoedige dagen -
hout, glas en uren vallen in splinters rond haar neer –

en telkens als ze niet meer kan
en bijna, bijna valt,
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denk ze: Ik?
ik val niet, ik dans.

Uit: Toon Tellingen, Kruis en munt (Querido, 2000)

Dit door haar voorgelezen gedicht raakte mij, omdat ik er mij zo in herkende. Nu ik op de drempel sta naar een
leven zonder kerkelijk dienstverband en nog eens terugkijk naar mijn leven, kan ik zeggen dat ik ook niet 
gewacht heb en dat ik, evenals het meisje in het gedicht, het leven zelf ter hand heb genomen, steeds weer en 
opnieuw en ben doorgegaan met dansen. Dansen, het themawoord in dit gedicht, verbeeldt voor mij de 
vreugdevolle niet aflatende hoop en het perspectief in het leven, ook al zijn er veel moeilijkheden op mijn 
levensweg geweest, die in metaforen worden uitgedrukt door deuren en ramen, lankmoedige dagen, hout, 
glas en uren. Ook al dreigde ik in mijn leven wel eens te vallen en ik ben ook wel eens gevallen, toch kreeg ik 
de kracht en de inspiratie van God en de mensen om weer op te staan en dansend door te gaan, de hoop en 
het perspectief op een goede aarde vast te houden.

Mijn werkzaam leven begon op 4 november 1984 toen ik
in de Protestantse Gemeente Rheden in de Dorpskerk
bevestigd werd als predikant door prof. dr. Casper
Honders, hoogleraar Liturgiewetenschap aan de
Rijksuniversiteit in Groningen. Een heel bijzondere
emotionele ervaring, waarin hij sprak over het woord
“dominee” dat in je werk nooit domineren mag
inhouden, maar de inhoud heeft van dienstbaar zijn aan
de Schriften en aan de zwakkere in de samenleving.

Iets meer dan een week later in dat jaar 1984 werd op 13 november mijn dochter Mijke (betekent “meisje”) na
een moeilijke bevalling geboren in het ziekenhuis van Velp. Deze twee emotionele ingrijpende momenten 
werden helaas verkleurd door ernstige schildklierklachten, die mij bijna deden vallen. November blijft steeds 
een bijzondere maand, want dertig jaar later werd mijn lieve kleindochter Sara op 11 november geboren. 11 
november is ook de dag van Sint Maarten, de man die een deel van zijn mantel met compassie afstond aan 
iemand die geen warme kleren meer had. Een feest dat ik als kind altijd prachtig vond. Je kreeg in die toch 
arme tijd waarin ik leefde nog eens wat extra’s en niet alleen snoep en koekjes soms ook vijf cent of een 
dubbeltje. Wat voelde je je dan rijk!

De maand november kwam plotseling ook in beeld als de maand van afscheid, omdat ik vanwege het 
pensioenakkoord acht maanden eerder met pensioen mocht. Dus niet op 12 juli 2021, maar op 12 november 
2020. Die mededeling kwam in 2019! Ik moest me opnieuw oriënteren, want dit betekende dat ik het 
volgende jaar al zou stoppen en alles wat ik nu nog zou doen de “laatste” keer zou zijn als dienstdoend 
predikant. Verder moest ik nadenken hoe ik mijn afscheid zou willen invullen.

De maand november 2019 stond ook in het teken van de eerste onderzoeken in het Flevoziekenhuis vanwege 
chronische hartritmestoornissen die niet opgelost werden door bètablokkers. De cardioloog vertelde me na 
allerlei onderzoeken, dat een aantal van mijn kransslagaderen behoorlijk waren dichtgeslibd en dat het 
noodzakelijk was daar op korte termijn iets aan te doen en wel in St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein, een 
gespecialiseerd ziekenhuis in hartoperaties. Dat was een moment dat ik bijna viel! Toch gaf mij het ziekenhuis 
heel veel vertrouwen en ik had de hoop, gesteund door lieve kaarten en e-mailtjes, dat het goed zou gaan! Ik 
zou hopelijk blijven dansen!

De maand maart is ook bijzondere maand. Op 31 maart 2019 was er voor mij een vreugdevol moment 
toen ik in “Goede Rede” in het bijzijn van veel aanwezigen mijn boek “Spiegelmomenten” mocht 
presenteren met muziek en teksten. Een mooi dansmoment!
Een jaar later, begin maart 2020, moest ik echter aan mijn hart geopereerd worden, een bypassoperatie 
in Nieuwegein. Wat een contrast! Ik heb me in het ziekenhuis laten vallen in de handen van de chirurgen
en verpleegkundigen en in de handen van de levende God! Ik kon niet anders! Ze hebben mij 
opgevangen, geopereerd en daarna mocht ik weer opstaan en kon ik weer beginnen te dansen!



Op 12 maart werd er, een dag na mijn thuiskomst uit het Flevoziekenhuis, door
de regering “een intelligente lockdown” afgekondigd. Dat betekende veel voor
mij persoonlijk. Er was voor mij geen hartrevalidatie en al helemaal geen bezoek,
ook de kinderen en kleinkinderen mochten de eerste maanden niet
binnenkomen. Het was voor mij een hele zware periode zeker op geestelijk vlak,
omdat ik op mijn éénpersoonskamer in het Flevoziekenhuis angstige momenten
heb meegemaakt, die ik niet zo snel weer zal vergeten, die mij meer deden vallen
dan dansen. Fijn als er dan kaartjes komen en af en toe een telefoontje. Helaas
werd dat naarmate de tijd vorderde steeds minder. Ondanks de stilte probeerde
ik te blijven dansen!

Het laatste gesprek met de bedrijfsarts was op 4 november (mijn bevestigingsdatum 36 jaar geleden) en hij zei 
dat hij mij nog niet beter kon melden bij de kerkenraad en dat ik na mijn emeritaat gezien de positieve 
ontwikkelingen wel zal herstellen om in maart 2021 weer een onderzoek te krijgen bij de afdeling cardiologie 
in het Flevoziekenhuis. Hij vond het jammer dat mijn werkzame periode op deze wijze als een nachtkaars 
uitging zonder de ontmoetingen en contacten die bij een afscheid horen.

Deze week op donderdag 12 november is dus mijn officiële werkzame leven in kerkelijk dienstverband voorbij. 
Mede door de Corona is het stil op enkele uitzonderingen na. Herstel van een dergelijk fysieke en geestelijke 
gebeurtenis gaat beter en sneller als je regelmatig bezoek krijgt en als mensen iets laten horen. Dat kost 
energie, maar je krijgt ook veel energie terug. De gesprekken leiden je af en doen je even anders denken en 
voelen. Daardoor blijf je dansen!

Op 8 november was mijn afscheidsviering gepland, maar vanwege de coronamaatregelen en vanwege mijn 
herstelperiode is die niet doorgegaan. Al met al is dit een vreemd jaar (voor velen trouwens). Of een fysiek 
afscheid in de toekomst mogelijk is, zien we wel. Ik blijf in ieder geval dansen en mocht ik vallen dan hoop ik 
dat er mensen zijn die mij willen opvangen of een mantel om mij heen willen slaan. Mocht de coronacrisis 
voorbijgaan dan hoop ik u weer eens te treffen in het voorgaan in een viering of in het leiden van een kring 
om, met de dans als metafoor, elkaar hoop en het perspectief te geven.

Tot slot wil eindigen met de tekst van het prachtige lied “Ga met God”

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

 Lied 416, Liedboek

Vrede en alle goeds.
Blijf dansen en tot ziens!

Ds. Tonnis Buurma


