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Aan alle Goede Rede gangers, 

    Advent 
 
De aarde schudt de lange nacht 
die haar zo lang omhulde af,  
en richt in uw meedogend licht 
de mens weer op. 
Wekt goedheid die ons 
knielen doet voor uw gezicht. 
 
Nog beeft de aarde van geweld 
van leed, gebrek aan brood. 
Nog leunt de mens op vluchtigheid 
van aanzien, lege macht. 
Maar onder deze dunne laag 
ontkiemt de nieuwe tijd. 
 
Zo gaan wij u ter harte Heer, 
de hemel maakt zich klein 
om mens met mens, vriend, 
rechterhand voor iedereen te zijn. 

– Jeanette van Osselen – 

 

 
Vieringen 
Het landelijk thema voor advent in 2020 is: ‘Geef Licht’ ----- ‘het goede leven met elkaar delen’. Met 
advent leven we toe naar Kerst, de geboorte van Jezus. God gaf ons licht in het donker. Wij mogen 
dat licht betekenis geven en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. Dat is bloeien 
in Gods licht. Dát delen en dát vieren met de mensen om ons heen, maakt het leven goed. In de 
ander komt iets van God naar ons toe en zien we een glimp van het licht van Christus. Wij zijn 
mensen van de hoop. Daarom geven we Gods licht door. Dit kan behoorlijk schuren met de 
werkelijkheid van het jaar 2020. Toch blijven we verbinding zoeken met elkaar en met God. Het 
eerste licht ontving u waarschijnlijk afgelopen week al in uw brievenbus met de adventsgroet. Een 
ander licht kunnen we aansteken als we meedoen met de kerst enveloppenactie. En met de 
voorbereidingen voor de kinder- en volwassenenvieringen voor de kerst brandt het licht volop. Delen 
we ook het goede leven met elkaar in de oecumenische viering van 3 januari door weer te delen hoe 
het met ons gaat? 
U leest het in deze communicatiebrief die we vanaf de start van dit nieuwe kerkelijk jaar Goede Rede 
Post noemen. 
 
A.s. zondag is ds. Bettie Woord voorganger, zij bereidt de dienst voor met Maghali, die voor haar 
theologische studie stage loopt in de pioniersplek De Schone Poort. Ongetwijfeld leest u daarover in 
de uitnodiging. De collecten zijn bestemd voor de Kerstenveloppenactie en het pastoraat. 
Op de website ziet u hoe u kunt geven via de bankrekening of via GIVT. Uw bijdrage betekent veel. 



Alle vieringen beginnen om 10.00 uur 
 29 november Protestantse viering 1e advent, voorganger ds. Bettie Woord 

   6 december RK viering. Protestantse viering via: www.kerkdienstgemist.nl 

 13 december Protestantse viering 3e advent ds. René Alkema uit Almere. 

 20 december RK viering. Protestantse viering via: www.kerkdienstgemist.nl 

 24 december 16.45 en 19.00 uur Kerstgezinsviering 

 24 december 22.00 uur Oecumenische kerstnachtviering met ds. Riek van Haeringen, pastor Ben 
     Roest en Oec. Werkgroep Liturgie. 

 25 december Protestantse kerstviering met pastor P van Veen, muziek en zang A. van Huissteden. 

 27 december RK viering feest van de H. Familie, eucharistieviering o.l.v. Raymond Maas, 
      met medewerking van Anneke de Wijs en enkele leden van Vocalise 

       Protestantse viering, gezamenlijk vanuit De Lichtboog of via kerkdienstgemist.nl 

 31 december Oud & Nieuw, digitale opname ds. DirkJan Lagerweij en Anneke van Huissteden. 

   3 januari Oecumenische Nieuwjaardienst met digitale groeten van gemeenteleden. 
 
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? 
 
Kerstenveloppenactie Haven 
Nu sparen voor een gift in 2021? Is dat mogelijk in coronatijd? Omdat we weten dat er bewoners zijn 
in Almere Haven voor wie dit extraatje zo broodnodig is, gaan we er gewoon voor. 
Door alle beperkingen zal het geven in een enveloppe niet geheel tot zijn recht kunnen komen; 
daarom vermelden we met nadruk onderstaand bankrekeningnummer: 
NL32 INGB 0000 2553 30 t.n.v. Algemene Diaconie, o.v.v. Kerstenveloppenactie Haven. 
Gaat u regelmatig naar de kerk? Dan vindt u vanaf de eerste adventszondag (29 november) de 
enveloppen en de inleverdoos op de tafel bij de ingang van de kerkzaal in Goede Rede. Wij rekenen 
erop dat deze actie door kan gaan! Helpen waar geen helper is geeft dubbele vreugde. 
 
Het bedrag dat vorig jaar is ingezameld wordt in overleg verdeeld over de adressen in Almere Haven 
die bekend zijn bij de Diaconie. Voor het bezorgen van de enveloppen met inhoud is er ook hulp 
nodig. Wilt u daarbij helpen, dan kunt u kunt zich melden bij: 
h.m.frederiksbrandsma@gmail.com of scriba.pkn.almerehaven@gmail.com. 
U kunt mij ook bellen: 06 2895 2802. 
De Kerstenveloppenactie dragen we een warm hart toe! Mogen we weer op u rekenen, zodat we 
mensen blij kunnen maken met een extra bijdrage? 
 
Namens de Diaconie, 
Ineke Frederiks 
 
Aanmelding: 
Voor elke viering die u wilt bezoeken moet u zich aanmelden, dit kan per email of per telefoon t/m de 
vrijdag: 
 protestantse viering: communicatiepknhaven@gmail.com of telefoon5333497 (Ina Oostenbrink) 
 oecumenische viering: oecumene@goederede-almere.nl of tel. 06-28780091 (Anja Stam) 
 katholieke viering: cockyalmere@gmail.com of tel. 06-53371540 
Alleen als er geen ruimte meer is krijgt u een bericht terug na uw opgave. 
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Berichtgeving over corona maatregelen. 
Religieuze bijeenkomsten vallen onder de max. 30 personen maatregel. Voor kerkdiensten in Goede 
Rede blijft het maximum aantal bezoekers dus 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 verplichten u vanaf 1 december om 
tijdens het verplaatsen een mondkapje te dragen, eenmaal op uw stoel mag deze af. Misschien lastig, 
maar echt noodzakelijk. Jammer genoeg blijven zijn we voor koffie en thee nog even op thuis 
aangewezen. 
 
Omzien naar elkaar 
Afgelopen zondag gingen de bloemen naar Tonnis en Coby Buurma i.v.m. het emeritaat. Op 29 
november verrassen we de fam. van Huissteden, Jos Ivensweg 1, 1325 LV vanwege hun 50 jarig 
huwelijksfeest (dit stond in de vorige post foutief vermeld) met de bloemengroet uit Goede Rede 
Omzien zit in kleine dingen. Een telefoontje, een boodschap doen, doet mensen goed. Stimuleer 
elkaar om de verbinding vast en vol te houden, zeker in de maand december nu er zoveel gezellige 
dingen niet ‘gewoon’ door kunnen gaan. 
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 
 
Beroepingscommissie 

Drie keer kwamen we inmiddels bijeen met de leden van de beroepingscommissie. Natuurlijk deden 
we dat via de veilige digitale verbinding. 
Een profielschets voor de nieuwe predikant is bijna klaar. Zo’n schets gaat eerst naar de kerkenraad; 
wanneer die ingestemd heeft, zullen we tekst openbaar maken. 
Voordat we de sollicitatie- en beroepingsprocedure echt mogen starten, dienen we nog even te 
wachten op toestemming van de classis. We houden u op de hoogte. 
Maarten van Tricht 
 
Luthers avondgebed  
Op de woensdagavonden in de adventstijd (2, 9, 16 en 23 december) zijn er in De Drieklank in Almere 
Buiten weer Lutherse avondgebeden. Deze beginnen om 19.30 uur duren ongeveer 35 minuten. De 
kerkzaal is geopend vanaf 19.00 uur. U bent van harte uitgenodigd deze vieringen bij te wonen. 
 
Kerstkrans maken 
Het is bijna kerst en dan begint het bij mij weer te prikkelen om het huis in kerstsfeer te brengen. Zelf 
hiermee bezig zijn schept dubbel plezier. Op zaterdagmiddag 12 december is er in Goede Rede van 
14.00- 16.00 uur de gelegenheid om van wilgentenen een krans te wikkelen en deze daarna te 
versieren. Voor materiaal wordt gezorgd, maar een eigen snoeischaar meenemen is zeer handig. Uw 
bijdrage voor deze workshop is € 3, -. Opgave vooraf is verplicht, en kan via: 
cobeersma@hotmail.com 
 
Oud en Nieuwjaar wensen: Viering 3 januari 
Het lijkt nog ver, maar het nieuwe jaar komt met rasse schreden dichterbij. In Corona tijden missen 
we elkaar, missen we het contact en gewoon het praatje bij de koffie. Zelfs het vuurwerk is ons 
ontzegd.  
Zoals elk jaar willen we elkaar in de eerste viering van het nieuwe jaar het beste toewensen. Dat kan 
helaas niet met een kopje koffie na de nieuwsjaardienst, we zijn aangewezen op de digitale weg.  
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U bent van harte uitgenodigd uw boodschap voor allen in te sturen, zodat we deze ook in de digitale 
opname van de viering een plaats kunnen geven. Op deze wijze kunnen we de wensen aan de gehele 
geloofsgemeenschap van Goede Rede over brengen en aandacht schenken aan elkaar. 
Vincent Oomen namens de Oecumenische werkgroep. 
 
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. 
 
Goede Rede Post 
De volgende post komt over twee weken op donderdag 10 december. 
Mocht u zelf de post 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. Kent u iemand die wel een computer, smartphone of tablet heeft, maar desondanks Goede 
Rede post nog niet in zijn/haar mailbox ontvangt, geeft u dan alstublieft diens 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. Hij is bereikbaar via: 
dirkjanlagerweij@hotmail.com;  06-27588458. 
Ds. Riek van Haeringen is 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 Goede Rede post: 
 
Corona-update 
Op 17 november was er een persconferentie door Premier Rutte en Minister de Jonge. Voor 
religieuze bijeenkomsten is er bijna niets veranderd.  
Wat blijft: 
* Er mogen nog steeds 30 mensen in een kerkdienst samenkomen, exclusief de voorganger, 
ambtsdragers en koster etc. Ook alle andere maatregelen zijn niet gewijzigd, zoals aanmelden als u 
een dienst wilt bijwonen, begeleiding naar en van uw zitplaats, zo weinig mogelijk gebruik maken van 
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het toilet, geen koffie en ontmoeting na de dienst, etc. Wilt u alle maatregelen nog eens nalezen, dan 
kunt u deze vinden op www.goederede.nl/actueel 
 
* Voor vergaderingen in Goede Rede geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal moeten plaatsvinden. 
Soms is een digitaal overleg echter niet mogelijk of niet geschikt. In dat geval mogen er maximaal 4 
personen bij een fysiek overleg aanwezig zijn. Een recente uitzondering was een overleg van de 
beroepingscommissie. Niet alle leden kenden elkaar en gezien het belang van de opdracht van de 
commissie was een fysiek overleg met alle leden nodig. Voor het maximum aantal personen in een 
fysiek overleg volgen we de landelijke PKN-maatregelen, ook omdat de ruimten in Goede Rede niet 
goed geventileerd kunnen worden. 
 
* Wat ook blijft is dat er geen koffie, thee en andere consumpties door Goede Rede worden 
verstrekt. De reden daarvoor is in een eerdere communicatiebrief aangegeven. Bij vergaderingen en 
andere bijeenkomsten is het wel mogelijk om zelf drinken e.d. mee te nemen. Dat is dan alleen voor 
uzelf en niet om te delen. 
 
Wat verandert er: 
Vanaf 01 december a.s. geldt ook in Goede Rede de verplichting om een mond/neus-kapje te dragen. 
Het betekent dat bij u binnenkomst een mond/neus-kapje moet opzetten of u draagt er al een. Zorg 
s.v.p. zelf dat u een mond/neus-kapje bij u heeft. 
Als u loopt of ergens stilstaat, dan draagt u het mond/neus-kapje. Pas als u op uw plaats zit, mag het 
kapje af. Wanneer u de kerkzaal na de dienst verlaat of de vergaderruimte na afloop van de 
vergadering, dan zet u een mond/neus-kapje op. Als het een kapje is voor éénmalig gebruik, dan kunt 
u deze bij de uitgang in een afvalbak doen. Het advies is om meteen daarna uw handen te 
desinfecteren. 
Tenslotte: 
De verwachting is dat onze geloofsgenoten van de Doopsgezinde, Vietnamese- en Antilliaanse 
gemeente per 01 januari hun diensten in de kapel mogelijk weer zullen hervatten. Zij zullen dan 
gebruik maken van de ingang in de Torensteeg. Daarmee voorkomen we dat bezoekers van diensten 
in de kerkzaal en de kapel elkaar treffen in de hal. 
 
Dat alles met als doel om de kans op besmetting van uzelf en anderen met het corona-virus zoveel 
mogelijk te beperken. 
Mocht u over bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, stel ze dan gerust. 
 
Wilco de Vries, voorzitter Beheer Commissie Goede Rede 
Email: w.f.devries@kpnmail.nl 
Tel.: 06 82 35 81 07 
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