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Kerkzijn vanuit Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede 
Protestantse en Oecumenische werkgroepen 

Kerkgracht 60, Almere-Haven 
10-12-2020 Goede Rede Post 2 

 
 
Aan alle Goede Rede gangers, 

Advent 
 
Ik open mijn ziel  
en vul de schaal van mijn leven 
met blijdschap.  
Hul mij in kleuren 
en geuren van zacht mos. 
Ontsteek het derde licht 
dat buigt naar het Noorden. 
 
Hemel en aarde raken verbonden. 
Mensen wereldwijd herkennen elkaar 
in het teken van zachte knoppen; 
het goede leven breekt door, 
hoe ieders weg ook loopt. 
 
Tekst uit de liturgische bloemschikking 
voor advent 

 
 

 
Vieringen 
Het landelijk thema voor advent in 2020 is: ‘Geef Licht’ ----- ‘het goede leven met elkaar delen’. 
Het Goede Leven. Bloeien in Gods Licht. Wat is het Goede Leven? Wat goed is zal voor ieder mens 
anders zijn. De adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats waar je wiegje of kribbe heeft 
gestaan, wel bepalend is voor je levenskansen, maar dat het niet alles zegt. Of je nu in Oekraïne, 
Indonesië, of Nederland geboren bent, het gaat erom dat je tot bloei kunt komen. De geboorte van 
Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Gods Licht. De kerk en de 
kerkgemeenschap wil hierbij behulpzaam zijn, zodat ieder mens een goed leven mag ervaren, 
bloeiend in Gods licht. 
U leest het in deze Goede Rede Post weer de informatie voor de komende weken. 
 
A.s. zondag is ds. René Alkema uit Almere Buiten onze voorganger. De collecten zijn bestemd voor de 
Diaconie t.b.v. duurzaamheid en voor het kerkenwerk in Goede Rede. 
Op de website ziet u hoe u kunt geven via de bankrekening of via GIVT. Uw bijdrage betekent veel. 
 
Aanmelding: Voor elke viering die u wilt bezoeken moet u zich aanmelden, dit kan per email of per 
telefoon tot een dag voor de viering (tenzij anders aangegeven): 
Alléén als er geen ruimte meer is krijgt u een bericht terug na uw opgave! Dus: geen bericht = goed 
bericht. 
Alle vieringen van de komende tijd op een rijtje: 
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 13 december 10.00 uur: Protestantse viering 3e advent ds. René Alkema uit Almere, opgeven kan 
per email: communicatiepknhaven@gmail.com of telefoon 5333497 (Ina Oostenbrink). 

 13 december: digitale RK viering door parochianen (van te voren opgenomen). 
 

 20 december 10.00 uur: RK viering, opgave bij: cockyalmere@gmail.com of tel. 06-53371540. 
Wie een Protestantse viering wil volgen kan dat doen via www.kerkdienstgemist.nl 
 

 24 december 16. 45 uur en 19.00 uur: Kerstgezinsvieringen. Aanmelden vóór 20 december via e-
mail: dinekevdwilt@dewegwijzer-almere.nl. Vermeld er s.v.p. bij met hoeveel personen van 13+ u 
komt en met hoeveel kinderen t/m 12jaar. 
Een oproep voor het kinderkoor staat in de bijlage. 
 

 24 december 22.00 uur: Oecumenische kerstnachtviering met ds. Riek van Haeringen, pastor Ben 
Roest en Oec. Werkgroep Liturgie. Aanmelden vóór 20 december via e-mail: 

 oecumene@goederede-almere.nl of tel. 06-28780091 (Anja Stam) 
 

 25 december 10.00 uur: Protestantse kerstviering met pastor P. van Veen, muziek en zang A. van 
Huissteden. Aanmelding per email: communicatiepknhaven@gmail.com of telefoon5333497 (Ina 
Oostenbrink). 
 

 27 december 10.00 uur: RK viering feest van de H. Familie, eucharistieviering o.l.v. Raymond 
Maas m.m.v. Anneke de Wijs en enkele leden van Vocalise. Aanmelding via e-mail: 
cockyalmere@gmail.com of tel. 06-53371540. 

 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 10.00 uur: Oecumenische Nieuwjaardienst met digitale groeten van gemeenteleden, 
aanmelden via e-mail: oecumene@goederede-almere.nl of tel. 06-28780091 (Anja Stam). 
Onderaan pagina 4 staat hoe u mee kunt doen aan de digitale groet. 

 
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? 
 
KORTE VIERINGEN IN KLEIN GEZELSCHAP! 
Uitnodiging voor doordeweekse viering. 

Al sinds maart hebben we te maken met flinke beperkingen voor wat 
betreft samen gemeente zijn tijdens een viering op zondag. Als 
alternatief kunnen we thuis een viering volgen, maar juist dat ook 
‘even samen zijn’ als gemeente van Christus kan worden gevoeld als 
een groot gebrek. 
Ja, met de nodige beperkingen en maatregelen kunnen we zondags 
een volledige kerkdienst bijwonen, maar we kunnen ons heel goed 
voorstellen dat er zusters en broeders zijn voor wie de drempel te 
groot is om gedurende ruim een uur in een groter gezelschap te 
verkeren. 

mailto:communicatiepknhaven@gmail.com
mailto:cockyalmere@gmail.com
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:dinekevdwilt@dewegwijzer-almere.nl
mailto:oecumene@goederede-almere.nl
mailto:communicatiepknhaven@gmail.com
mailto:cockyalmere@gmail.com
mailto:oecumene@goederede-almere.nl
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Juist hen willen wij de gelegenheid geven om toch even samen te komen bij het Licht van Christus. 
We doen dat niet op zondag (dan zijn er de gewone reguliere diensten) maar op een doordeweekse 
middag. 
We organiseren dan op één middag drie korte informele bijeenkomsten van 20-30 minuten met 
maximaal 13 aanwezigen (inclusief voorganger, organisatie en muzikant). Er wordt gezorgd voor extra 
veiligheid, afstand en ruimte, maar toch in een intieme sfeer in onze mooie kapel in Goede Rede. 
Tussen de bijeenkomsten zit een half uur pauze zodat er nog even geventileerd kan worden (er is 
onlangs een ventilatiesysteem geplaatst) en er ook geen hinderingen zijn tussen komende en gaande 
aanwezigen. 
De eerste serie van drie korte vieringen is gepland op: 
dinsdag 22 december, vlak voor Kerst. 
 15.00-15.30 korte viering 1 
 16.00-16.30 korte viering 2 
 17.00-17.30 korte viering 3 
De bijeenkomsten worden geleid door ds. DirkJan Lagerweij. 
U kunt zich hiervoor aanmelden via e-mail bij Jan Denkers: 
jand.goederede@xs4all.nl of per tel. 036-5379936 
 
Geeft u a.u.b. aan met hoeveel personen uit één huishouden u komt en welk tijdstip uw voorkeur 
heeft. Let op vol=vol; we houden ons strikt aan het maximum. Deel dit bericht vooral met andere 
gemeenteleden waarmee u graag samen naar de bijeenkomst zou willen gaan. 
U bent van harte uitgenodigd. 
Bij voldoende deelname plannen we een vervolg in de eerste week van januari. 
NB: Religieuze bijeenkomsten vallen onder de max. 30 personen maatregel, exclusief voorganger, 
ambtsdragers, koster en gastvrouwen/-heren. 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. Er 
worden geen consumpties geserveerd, maar u mag (strikt voor u zelf) een eigen flesje meenemen. 
 
 
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 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 tel. 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 
 
 

mailto:jand.goederede@xs4all.nl
mailto:h.m.frederiksbrandsma@gmail.com
mailto:scriba.pkn.almerehaven@gmail.com
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
Op 13 december gaan de bloemen als felicitatie en groet naar fam. van der Post, Nijvergouw 5, 1352 
CA. Zij waren 9 december 40 jaar getrouwd. 
Mevr. Anneke van Huissteden, Joris Ivensweg 1, 1325 LV is afgelopen maandag geopereerd, hopelijk 
kan zij zonder pijn herstellen. 
 
Groet van Lies Van der Kruk: 
Beste mensen van Goede Rede en Almere, 
In 1992 kwamen mijn man (ds. M.P. van der Kruk - Tinus) en ik vanuit Dordrecht in Almere wonen en 
nu ga ik Almere verlaten. Het was een goede tijd, met veel mooie herinneringen, maar ook met veel 
pijn en verdriet. Mijn nieuwe adres wordt een appartement in een seniorenflat in Mijdrecht, waar 
onze oudste zoon Ronald, die lang in Almere Buiten woonde, nu woont. 
Ik dank u allen op deze onpersoonlijke manier (door corona) voor alle lieve vriendschappen en 
hartelijkheid door de jaren heen. Ik zal alles en iedereen in Almere missen. 
Een hartelijke groet en Gezegende Kerstdagen en een corona-vrij 2021 gewenst. 
Per 12 dec. is mijn adres: Mw. van Wieringenplein 60, 3641 GW Mijdrecht. 
Lies van der Kruk- Buikema 
 
Advent en kerstgroet. Wie deze heeft gemist kan hem nu vinden in de bijlage. 
Omzien naar elkaar 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 
 
Luthers avondgebed 
Op de woensdagavonden in de adventstijd (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 
Deze activiteit gepland op 12 december is gecanceld omdat er slechts 3 mensen voor uitgenodigd 
mogen worden vanwege corona. Bovendien is er een uitvaart en een concert op deze datum. 
 
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. 
U bent van harte uitgenodigd uw boodschap voor allen in te sturen naar: aakstam@gmail.com 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. 
 
 

mailto:dirkjanlagerweij@hotmail.com
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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. 
 
Omroep Flevoland 
Tijdens de kring van kerken Flevoland verzocht ds. Dirk Wolse uit Lelystad om extra aandacht in de 
media voor mensen in de verpleeghuizen. Mensen daar moeten publieke vieringen missen in de tijd 
van corona. Omroep Flevoland heeft het verzoek opgepakt en zendt in de adventstijd op 
vrijdagmiddag korte bezinningsdiensten uit die de kerken verzorgen. 
Dit is een bericht uit de flits van de classispredikant Klaas van der Kamp. 
 
Goede Rede Post 
De volgende post komt over twee weken op donderdag 24 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: 
          

  Kinder Kerst koor   
Wil je zingen zing dan mee op 24 december 2020! 

mailto:communicatiepknhaven@gmail.com
mailto:dirkjanlagerweij@hotmail.com
mailto:jhvanhaeringen@dedakkapel.nl
mailto:m.vantricht54@gmail.com
mailto:inaoostenbrink47@gmail.com
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Er zullen die avond twee kinderkerstvieringen zijn in het  

Oecumenisch kerkcentrum Goede Rede in Almere-Haven  

om 16.45 en om 19.00 uur 

 
De twee repetities zijn op de zaterdagen: 

 12 en 19 december 2020 van 17.00-18.00 uur 

in de kapel van het  

Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede 

ingang Torensteeg 
 

Aanmelden bij: aakstam@gmail.com 
 

Advent en kerstgroet 
Advent– en Kerstgroet 2020 PKN Goede Rede 
EEN ANDERE TIJD  
Het is een andere tijd. Het zal een andere Adventstijd worden 
en Kerst zal niet hetzelfde zijn. Als we verstandig zijn zal het 
rustiger zijn op straat en in de kerken… Het is een andere tijd. 
Een onzekere tijd vol tegenstrijdige berichten. Maar de 
boodschap van Advent en Kerst is meer dan ooit dezelfde: 
Verwacht de komst des Heren! Zie uit naar het licht... 
 
Misschien dat we juist onder de huidige omstandigheden nog 
beter ervaren hoe we verlangen, snakken naar de ruimte die 
er is gemaakt toen God onder ons kwam wonen. Hij, die niet 
bang was om de zieken aan te raken, de verlamden op hun 
voeten te zetten, bij eenzamen en vergeten mensen aan tafel 
te gaan…. Hij hoeft geen afstand te houden. Hij komt ons dicht 
op de huid. Wil wonen onder ons, in ons…. 
Misschien zullen de winkels leger zijn dit jaar, de tafels soberder, de kerken leger. Maar ons hart, ons 
mens-zijn, ons verlangen en onze hoop mogen telkens weer overstromen van de liefde waarmee God 
de wereld heeft liefgehad. Eer zij Hem in onze dagen, onze tijd! 
Dominee Dirk-Jan Lagerweij  

Zou er vandaag nog een ster zijn 
tussen die vele andere 

die de taak op zich neemt 
om ons -net als toen- 

de weg te wijzen naar de stal 
waar het nieuwe leven begint? 

mailto:aakstam@gmail.com
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Een ster die de mensen door de duistere dagen 

van eenzaamheid en armoede 
de weg wijst. 

 
Een ster die ons ver houdt 

van machthebbers en bezitters 
die ons op verkeerde wegen zetten. 

 
Een ster die ons blijft voorgaan 

ook al twijfelen we 
aan de weg die we gaan. 

 
Zoek je mee de sterrenhemel af? 

 
     Antoon Vandeputte 

 
In verband met de coronamaatregelen is het helaas onzeker of geplande kerkdiensten doorgang 
kunnen vinden. Via de website van de Goede Rede, www.goederede.nl wordt iedereen zo veel 
mogelijk op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Op deze website staat informatie 
ook Goede Rede post houdt u op de hoogte wanneer u kunt reserveren voor een dienst of een 
opgenomen dienst kunt terugkijken. 
Wanneer u geen internet heeft of wanneer u behoefte heeft aan persoonlijk contact, is het mogelijk 
om contact op te nemen met een van de volgende contactpersonen van het pastoraal team. 
 Almere Hout:  Alie van Heijningen 5384099 
 Centrum:  Louise Vlaanderen 06 47980694 
 Gouwen:  Nel Hagenaar 5314139 
 Hoven:  Els Helleman 5316349 
 Marken:  Maarten van Tricht 5316407 
 Meenten/Buitengebied: Annemarie Zwierstra 5386346 
 Velden:  Leida Bruggeman 06 31310650 
 Werven/Grienden:  Ineke Frederiks 5314335  
 Wierden:  Ursel Kriekjes 2060411 
 Stad/Poort/Buiten: Gitta Schaink 06 21458174 en Anneke van Huissteden 5354135
 Nobelhorst/Oosterwold naar keuze 
 Lutherse Gemeenteleden in Zuidelijk Flevoland: Janna Lefering en Nel Steenstra 5379838 
 

Wij wensen iedereen een gezegend Kerstfeest. 


