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Aan alle Goede Rede gangers, 
 
Deze week een extra Goede Rede post in verband met de lockdown. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezegend jij die treurt en rouwt 
en die troost vinden  

 
Gezegend jij, zachtmoedige, 

die weerloos dient alom. 
 

Gezegend jij die recht zoekt. 
Het zal rijzen als de zon. 

 
Gezegend jij, meedogende, 

Die deelt in alle leed. 

Gezegend jij die in je hart 
de woning van de Ene weet. 

 
Gezegend jij die gaat in vrede. 
In elke voetstap kom je thuis. 

 
Gezegend jij om wat je hebt geleden 

en welkom in het Vaderhuis. 
 

Tekst van Hein Stufkens  
gelezen in ‘De Verwondering’. 

 
Vieringen 
Er is geen Goede Rede post gepland, toch ontvangt u er één. De landelijke berichtgeving door 
premier Rutte werd maandagavond door de WKR-leden gehoord, juist voor de Skype vergadering 
begon. Dat was wikken en wegen wat te doen, speciaal met de kerstvieringen, maar ook met alle 
vieringen tot 19 januari. Daar kwam een bijna eensluidend antwoord op: solidair zijn met de mensen 
om ons heen en met iedereen die de deuren gesloten moet houden, temeer omdat voor ons de 
digitale mogelijkheden wel aanwezig zijn. Met pijn in het hart over alles wat we moeten missen, 
brengen we deze boodschap aan u over. Maar ook veiligheid voor onze gezondheid is belangrijk. Dus: 



 

 

Tot 19 januari zijn er geen fysieke vieringen in Goede Rede, alle diensten zijn alleen digitaal thuis te 
ontvangen. De opnameploeg heeft zich weer beschikbaar gesteld om dat in orde te maken. 
Met de bovenstaande woorden van Hein Stufkens mogen we ons gezegend weten. En ondanks alles 
wat er op ons afkomt, kunnen we een zegen zijn door het goede te zeggen. Zegenen wil immers ook 
zeggen dat we er op vertrouwen dat God ook dankbaar is, dat wij het leven op aarde voor en met 
Hem willen leven. Zo mogen we kerst 2020 aan ons verhaal toevoegen. 
 
Hieronder in deze Goede Rede Post de informatie voor de komende weken. 
 
Bij 4e Advent:  
Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met ontvankelijkheid.  
Hul mij in kleuren en geuren van gedroogd stro.  
Ontsteek het vierde licht dat gloort in het Noorden.  
 
Hemel en aarde raken verbonden.  
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de bloembol;  
nieuw leven breekt door, hoe klein ook het begin. 
 
Alle vieringen van de komende tijd op een rijtje. De Protestantse, 
oecumenische en RK vieringen zullen allemaal digitaal zijn en zijn via de 
website goederede.nl te vinden. 

 20 december 10.00 uur: digitale RK viering. 
Wie een Protestantse viering wil volgen kan dat doen via www.kerkdienstgemist.nl. 

 24 december 19.30 uur: digitaal KINDERKERSTFEEST opname vanuit De Drieklank via 
https://m.youtube.com/watch?v=LZN3Lcm7haY& feature=youtu.be 

 24 december 22.00 uur: digitale oecumenische kerstnachtviering met ds. Riek van Haeringen, 
pastor Ben Roest en Oec. Werkgroep Liturgie. Beschikbaar via de website goederede.nl 

 25 december 10.00 uur: digitale Protestantse kerstviering met pastor P. van Veen uit Harderwijk, 
muziek en zang Anneke van Huissteden. Beschikbaar via de website goederede.nl 

 27 december 10.00 uur: digitale RK viering via de website goederede.nl. Feest van de H. Familie, 
eucharistieviering o.l.v. Raymond Maas m.m.v. Anneke de Wijs en enkele leden van Vocalise. 
Protestantse viering: gezamenlijk vanuit De Lichtboog of via kerkdienstgemist.nl       

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

 3 januari 10.00 uur: digitale oecumenische Nieuwjaardienst met digitale groeten van 
gemeenteleden. Onderaan pagina 3 staat hoe u mee kunt doen aan de digitale groet. 

 
Collecten 
Voor de collecten verwijzen we u steeds naar de website goederede.nl.  
Het collecte rooster wordt in corona tijd gewoon gevolgd. Ook al is er geen viering in Goede Rede, 
het is 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? 
20 december: 1e collecte  CZWO Sulawesi. 2e collecte Missionair werk 
24 december: 1e collecte kerst enveloppenactie. 2e collecte SWK 
25 december: 1e collecte Kinderen in de Knel. 2e collecte Kerkelijke activiteiten Goede Rede 
27 december: 1e collecte Diaconie 2e collecte Kerkelijke activiteiten 
03 januari: 1e collecte oecumenische diaconie. 2e collecte SWK 
Deze doelen rekenen op onze steun! 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://m.youtube.com/watch?v=LZN3Lcm7haY&


 

 

Korte  vieringen in klein gezelschap! 
Helaas gaat ook dit initiatief voorlopig niet door. Wel wordt er 
gewerkt aan een korte video Kerstboodschap door ds. DirkJan 
Lagerweij met muziek van Anneke van Huissteden. Vanaf 22 
december is deze te vinden op de website goederede.nl 
 
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. 

       Nu we niet in de kerk komen, zal door die beperkingen het 
geven in een enveloppe niet geheel tot zijn recht kunnen komen. Daarom vragen wij u om uw 
bijdrage per bank over te maken op onderstaand rekeningnummer: 
NL32 INGB 0000 2553 30 t.n.v. Algemene Diaconie, o.v.v. Kerstenveloppenactie Haven. 
Wij rekenen erop dat deze actie door kan gaan! Helpen waar geen helper is geeft dubbele vreugde. 
Het bedrag dat vorig jaar werd ingezameld is in overleg verdeeld over de adressen in Almere Haven 
die bekend zijn bij de Diaconie. De enveloppen zijn deze week rondgebracht. 
De Kerstenveloppenactie dragen we een warm hart toe! Mogen we weer op u rekenen, zodat we 
mensen blij kunnen maken met een extra bijdrage? 
h.m.frederiksbrandsma@gmail.com of scriba.pkn.almerehaven@gmail.com tel. 06 2895 2802. 
Namens de Diaconie, Ineke Frederiks 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
Op 13 december hebben we zijn naam genoemd en een kaars aangestoken voor Mangrey Nathaniel 
Nazier. Hij is op 7 december jl. overleden in het bijzijn van zijn vrouw Sahitia en zijn kinderen. Zijn 
leven op aarde duurde 71 jaar. Hij woonde aan de Peppengouw 52, 1351 ND. Het afscheid heeft 
plaatsgevonden op 14 december vanuit de aula aan de Oosterdreef. 
Op 14 december is overleden mevrouw Dingena Mol- Buizer. Zij werd geboren op 22 oktober 1922 en 
sinds 2012 was ‘Het Menuet‘ bij de Toonladder, Kathl. Ferrierstraat 22-24, haar woonadres. Op 22 
december is er een dankdienst voor haar leven die te volgen is via https://vimeo.com/event/555060 
vanuit de aula aan de Oosterdreef. Daarna zullen de kinderen haar naar Lochem brengen waar ook 
haar man is begraven. Ook voor Dingena zullen we een kaars aansteken in de komende viering. We 
bidden voor beide families om kracht en sterkte voor partner, kinderen en kleinkinderen. 
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.  
Misschien kunt u samen met iemand die niet digitaal vaardig is een kerstdienst kijken op de laptop of 
Ipad? U kunt dit doorgeven aan de pastoraal contactpersoon als u daar behoefte aan hebt. 
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 
 
Oud en Nieuwjaar wensen: Viering 3 januari 
Het nieuwe jaar komt met rasse schreden dichterbij. De lockdown kan dat niet tegenhouden. Door 
corona missen we elkaar in deze maand extra; missen we het contact en gewoon het praatje bij de 
koffie. Zelfs het vuurwerk is ons ontzegd. 
Toch 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. 

mailto:h.m.frederiksbrandsma@gmail.com
mailto:scriba.pkn.almerehaven@gmail.com
mailto:dirkjanlagerweij@hotmail.com


 

 

U bent van harte uitgenodigd uw boodschap voor allen in te sturen uiterlijk op maandag 28 
december 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 overbrengen en aandacht schenken aan elkaar. 
Oecumenische werkgroep liturgie en de WKR. 
 
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 in de week na kerst op woensdag 30 december. Voor de kerst krijgt u wel de 
liturgieën van de kerstvieringen toegezonden. 
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    
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