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Aan alle Goede Rede gangers, 
 
 
Einde  
Raadselachtige inwoning bent u voor mij, 
dagelijks haalt u diep in mij adem. 
 
Wanneer ik de tuin verzorg, zegt u tot mij: 
‘wat in de knop komt, ooit zal dat sterven’. 
 
Van morgenlicht en avondlucht ben ik 
verzadigd, geef mij uw slaap. 
 
Ik volg u zonder verzet, iedere nacht 
zendt u mij, zeven mijlen op weg 
terug. Wanneer ik mijn ogen open, 
moet ik ze sluiten. Zo snel vliegt de tijd. 
 
U speelt het spel met eeuwen en dagen 
terwijl u heden, zoals nu, in deze stilte 
waarin 

uw stem 
over de sneeuw vlakte 

 
Anton Ent, bij Ps. 90 liedboek pag. 245 
 
Vieringen 
Op de drempel van oud naar nieuw deze Goede Rede post om in verbinding te blijven. U vindt de 
informatie over de zondagse vieringen in januari. Ook in de week zal er steeds een moment van 
bezinning zijn door onze voorgangers. DirkJan of Riek geven omlijst door muziek van Anneke van 
Huissteden een korte gedachte weer. 
De Protestantse, oecumenische en RK vieringen zullen voorlopig allemaal nog digitaal zijn en zijn via 
de website goederede.nl te zien en te horen. 
 
Viering 3 januari met digitale nieuwjaarwensen 
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. 
We willen 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 daarom zeer dankbaar voor de digitale 
mogelijkheden. Op die wijze kunnen we de wensen aan de gehele geloofsgemeenschap van Goede 
Rede overbrengen en aandacht schenken aan elkaar. 
 



 

 

Over zondag 10 januari schrijft ds Riek van Haeringen: 
In deze digitale viering volgen we de kerkelijke traditie. Het is in de kerk al eeuwenlang gebruik om op 
de 2e zondag in januari de doop van Jezus centraal te stellen. Hij waagde zich in het water, zoals 
heden ten dage veel mensen een nieuwjaarduik in zee plegen te nemen (al verhinderde de pandemie 
het dit jaar). Van Johannes de Doper leerden we dat wie door het water gaat een ander mens wordt. 
Ik lees met u over de ontmoeting tussen Johannes en Jezus in Matteüs 3 (vers 13-17). Voor mij roept 
dat de vraag op wat dat met ons leven te maken heeft. 
 
Alle vieringen op een rij: 

 31 december vanaf ca 15.00 uur digitale Oud & Nieuw moment 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. 

 6 januari digitaal bezinningsmoment bij Driekoningen en ook nog een beetje bij de start van 2021 
met ds. Riek van Haeringen en Anneke van Huissteden. 

 10 januari Protestantse viering met ds. Riek van Haeringen als voorganger. 

 17 januari RK viering. U kunt via kerkdienstgemist.nl een protestantse viering volgen. 

 24 januari Protestantse viering met ds. Dirk-Jan Lagerweij als voorganger. 

 31 januari Oecumenische viering 
 
Collecten 
Voor de collecten verwijzen we u steeds naar de website goederede.nl. 
Het collecte rooster wordt in corona tijd gewoon gevolgd. Ook als er geen viering is vanuit Goede 
Rede, 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? 
03 januari: 1e oecumenische diaconie DOA Diaconale Opvang Almere. 2e SWK 
10 januari: 1e Meubel en Witgoed Loket Almere MWLA. 2e activiteiten Goede Rede 
17 januari: 1e Diaconie t.g.v. Individuele Hulp Verlening IHV. 2e Ondersteuning Gemeenten 3e Groot 
onderhoud o.a. het dak van Goede Rede. 
Deze doelen rekenen op onze steun! 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
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, ook in het nieuwe jaar dat voor ons ligt. 
 

Laat God wonen in je handen, in elke daad die je verricht. 
Laat God wonen in je voeten, in elke richting die je kiest. 
Laat God wonen in je gehoor en in elk moment van je luisteren. 
Laat God wonen in je verstand en in elke gedachte die je bezielt. 
Laat God wonen in je ogen en in elke blik die je anderen schenkt. 
Laat God wonen in je mond en in elk woord dat je spreekt. 
Laat God wonen in je adem en in elk lied dat je zingt. 
Laat God wonen in je tranen en ik elke lach die je dag verlicht. 
Laat God wonen in je hart en in elke vezel van je gevoel. 
Laat God wonen in je komen, en ook in het scheiden met je gaan. 

 
Tekst Alfred C. Bronswijk 

 



 

 

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 
 
Beroepingswerk 
Al leest u er niet zoveel over, achter de schermen gaat het werk van de beroepingscommissie gestaag 
door. Op 14 december heeft de wijkkerkenraad ingestemd met de door de beroepingscommissie 
opgestelde profielschets voor de te beroepen predikant. Die profielschets kan gedeeld worden met 
de leden van de gemeente, wanneer we van de classis officieel bericht ontvangen hebben dat Almere 
een halftime predikant mag beroepen. Gelukkig is vlak voor kerst al wel toegezegd dat die 
instemming er komt. Als dat binnen is wordt u ook uitgenodigd om aanbevelingen te doen. Dat wil 
zeggen dat u de namen kunt voordragen van (beroepbare) predikanten, die volgens u in aanmerking 
komen voor onze vacature. 
  
De kerk is open op vrijdagmorgen wacht op nieuwe vrijwilligers en is tot nader bericht gesloten. 
 
Goede Rede Post 
De volgende post komt op 14 januari 2021. 
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 
De afspraak, in juli dit jaar gemaakt, voorzag in de inzet van invalpredikanten voor een half jaar. 
Zowel de wijkkerkenraad als de algemene kerkenraad vonden het belangrijk dat hun inzet 
gecontinueerd zou worden, omdat er nog geen nieuwe predikant is. Beide predikanten waren hiertoe 
bereid. De taakverdeling blijft grotendeels hetzelfde op één verschuiving na. Voortaan zal Dirk-Jan 
Lagerweij de wijkkerkenraad bijstaan in plaats van Riek van Haeringen. 
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 
 

 
Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 

die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 

Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 

mailto:dirkjanlagerweij@hotmail.com
mailto:communicatiepknhaven@gmail.com
mailto:dirkjanlagerweij@hotmail.com
mailto:jhvanhaeringen@dedakkapel.nl
mailto:m.vantricht54@gmail.com
mailto:inaoostenbrink47@gmail.com
mailto:jhvanhaeringen@dedakkapel.nl


 

 

 
(foto: Ben Jonassse) 

 

In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 

God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 
Dietrich Bonhoeffer (lied 511: 5 en 7) 


