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Aan de Goede Redegangers 
 
 
Stil is de straat. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene- 
stil is de straat overal. 
 
Klassen kantoren zijn leeg. 
Thuis moeten werken of leren, 
Hoe alles organiseren? 
Klassen, kantoren zijn leeg 
 
Mensen zijn bang overal. 
Ieder op afstand gehouden: 
Ben je niet ziek of verkouden? 
Mensen zijn bang overal 
 
Mensen gebonden aan huis. 
Puzzels of brieven of boeken. 
Bellen, maar niemand bezoeken. 
Mensen gebonden aan huis. 
 
Veel in ons leven valt stil. 
Doorgaan en ’s nachts liggen malen: 
kan ik alles nog betalen? 
Veel in ons leven valt stil 
 
Refrein: 
Komt er God een nieuwe morgen 
Als een teken van uw trouw 
Worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw. 

Jan Jetse Bol en Gert Landman maakten bij liedboek nr. 1003 
een aanvulling n.a.v. de corona periode. 

 
Vieren 
De dienst van komende zondag, 14 februari, is woensdag met een minimaal aantal mensen 
opgenomen in Goede Rede. We moeten het er voorlopig nog mee doen – met deze manier van ‘samen 
vieren’ zonder samen te zijn. En tegelijk denk ik dat ik (RvH) niet de enige ben die verlangend uitziet 
naar het moment dat we weer ècht samen kunnen komen. In de schriftlezing die voor deze 
Valentijnsdag op het leesrooster van de Raad van kerken staat, Marcus 1: 39-2:1, wordt verhaald dat 
een man, die in isolement moet leven vanwege zijn aandoeningen, door Jezus wordt aangeraakt en 



 

 

genezen. Het riep bij mij allerlei associaties op met de situatie waarin wij nu verkeren vanwege de 
pandemie en alle voorzorgsmaatregelen.  
Aanstaande woensdag, 17 februari, begint de Veertigdagentijd, de periode waarin we ons 
voorbereiden op het komende Paasfeest door ‘af te zien van…’ en ‘ruimte te maken voor…’. In 
Katholieke kring krijgt Aswoensdag als begin van de vasten expliciet aandacht. Maar terwijl in de 
eeuwen na de Reformatie het gebruik om te vasten onder protestanten af nam, leeft het sinds een 
paar decennia juist onder hen weer op. Waar komt die hernieuwde belangstelling voor dit gebruik 
vandaan? En waarom zou je het doen als protestant, vasten? Op de website van de Protestantse Kerk 
vertelt Mirella Klomp, liturgiewetenschapper bij de PThU, hier wat meer over: 
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/veertig-dagen-vasten-een-protestants-perspectief/. 
 
Bezinningstekst voor Aswoensdag 17 februari: 

Neem alvast je tijd om terug op tocht te gaan, 
weg uit vertrouwde zekerheid, 
weg uit louter gewoonte, 
weg uit comfort en veilig nestje. 
 
Neem je tijd om verder te kijken, 
anderen nabij te komen, om volop te leven. 
Neem alvast je tijd om de dingen 
bij hun naam te noemen, 
om je niets wijs te maken, 
om eerlijk naar jezelf te kijken 
en de vragen te stellen 
die ingrijpend zijn voor je verdere leven. 

 
Neem deze tijd 
met beide handen vast 
om onrecht te herstellen, 
en laat de nieuwe geest 
van eenvoud, soberheid, 
gerechtigheid en moed, 
fijngevoeligheid 
en houden van mensen 
toch in je komen. 
Want ja, als je zo rondom je kijkt... 
het is de hoogste tijd... 

 
 
Online vieringen voor de komende weken 

 14 februari Protestantse viering met ds. Riek van Haeringen. 

 17 februari Aswoensdag. De Oecumenische Werkgroep verzorgd een online meditatie. Onder 
vieringen leest u alvast een korte tekst. 

Zondagen van de 40dagentijd 

 21 februari RK viering in Goede Rede. Protestantse viering via TV, radio of kerkdienstgemist.nl 

 28 februari Oecumenische viering. 

   7 maart Protestantse viering met ds. D.J. Lagerweij. 
 
Collecten 
Voor de collecten verwijzen we u steeds naar de website www.goederede.nl. Het collecte rooster 
wordt in corona tijd gewoon gevolgd. De financiële verantwoordelijkheid van onze gemeente gaat 
immers ook gewoon door! Ook als er geen viering is vanuit Goede Rede, is het mogelijk om bij te 
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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? 
14 februari: 1e Kerk in Actie/ Noodhulp. 2e kerkelijke activiteiten 3e Diaconie IHV individuele hulp. 
21 februari: 1e Diaconie / CZWO project Afrika (zie Spirit). 2e kerkelijke activiteiten Goede Rede. 
28 februari: 1e Diaconie/ Fietsenfonds 2e Oecumenische samenwerking SWK. 
Deze doelen rekenen op onze steun! 
NB. Bij het gebruik van een PGA rekeningnummer wordt door de bank vaak gevraagd of u bedoelde 
PKN te Utrecht. Dit komt voort uit het feit dat de PKN te Utrecht staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en de plaatselijke gemeenten niet vanwege de kosten. 
 
DANK JE WEL VANUIT EGYPTE 
Het lijkt al weer heel lang geleden dat ik in een viering iets vertelde over de situatie in Egypte en dat er 
daarna een extra collecte werd gehouden. Sindsdien ben ik er nog een keer geweest en ik wil u graag 
op de hoogte brengen van het vervolg. Toeristen zijn er nog steeds heel weinig, dus voor heel veel 
mensen weinig werk. Veel winkels zijn leeg door coronamaatregelen, faillissementen en ook doordat 
panden op de nominatie staat om gesloopt te worden. Voor veel mensen is duidelijker geworden wie 
zijn huis uit moet of kan blijven, en hoeveel er voor de bouwvergunning betaald moet worden. Wat dat 
betreft is de eerste schrik en paniek wat weggeëbd, maar nog steeds is er veel armoede en ook 
wanhoop. 
De extra collecte die gehouden is, was bedoeld voor maaltijden voor de mensen die wachten op werk 
dat er bijna niet is. Er is ongeveer € 350 opgehaald, en daar kunnen heel wat maaltijden voor gemaakt 
worden. Hosny kocht voorheen de benodigdheden en kookte daarna zelf, maar nu heeft hij een falafel-
bakker opdracht gegeven elke vrijdag de broodjes klaar te maken, en een jongen wat centen gegeven 
om het uit te delen. Zo verdienen deze mensen ook nog een beetje en Hosny vind het ook niet nodig 
dat hij als de weldoener wordt gezien die maaltijden uitdeelt. Hij is erg dankbaar voor alle betrokken 
mensen die hebben geholpen om deze maaltijden te kunnen verstrekken. Het helpt veel mensen weer 
een dag door. 
Gemma Stroet 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR  
Afgelopen week was er feest vanwege een 40 jarig huwelijk. De heer en mevrouw K.T. Krudop - C.J.M. 
Cornelissen, Klavergriend 82, 1356 KE mochten op 6 februari gedenken dat ze elkaar 40 jaar geleden 
het jawoord gaven. Het pastorale team zorgde voor een felicitatie en een bloemengroet. 
 
Mevrouw Akkerman, Groenhof 192 is opgenomen in Zorginstelling Coloriet Laarstaete, Wold 12, 
8221CB Lelystad. 
 
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 
 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ 
De enveloppen zijn weer opgehaald, leeggemaakt en deels verwerkt in de bijdragenadministratie. De 
voorlopige opbrengst van de opgehaalde enveloppen is € 47.488 voor Kerkbalans en € 7.954 voor SWK. 
De opbrengst van de opgestuurde enveloppen is nog niet bekend. Hopelijk zullen deze toezeggingen 
het totaal nog verhogen. Voor SWK zal a.s. zondag nog een oproep volgen in de katholieke viering.  
Hebt u uw toezegging nog niet opgestuurd dan kan dat alsnog per post naar: 
Kerkelijk bureau PGA, Chicagostraat 101, 1334 KD Almere of per scan kerkelijkbureau@pkn-almere.nl 
Wij rekenen op uw medewerking! 
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Wijkkerkenraad 
Maandag 15 februari is er weer een online WKR vergadering. Naast de lopende zaken zal de 
beroepingscommissie ons bijpraten over de manier waarop de contactmomenten met gegadigden 
zullen plaatsvinden. 
Het voortbestaan van de aangescherpte maatregelen baart ons zorgen over de manier hoe elkaar te 
bereiken. We doen ons best een boodschap van bemoediging door te geven, maar is dat voldoende 
om de verbinding vast te houden? Hebt u ideeën wat er nog meer kan, laat het ons weten. 
 
Beroepingscommissie 
De sluitingstermijn om te reageren op onze vacature nadert: 15 februari. Daarmee breekt een nieuwe 
fase aan in het werk van de beroepingscommissie. Er zijn tot nu toe een paar interessante brieven 
binnen gekomen en wie weet volgen er nog meer. Vandaag, 11 februari, bespreekt de 
beroepingscommissie (uiteraard online) de concrete aanpak rond de selectie van binnengekomen 
brieven en de aanpak van sollicitatiegesprekken. Die staan gepland voor 25 februari. Ook dat zal (nog) 
online moeten en dat vraagt een extra goede voorbereiding. 
 
Kerk is Open 
‘Kerk is Open’ is er op de vrijdagmorgen om Havenaren gastvrij te ontvangen, een luisterend oor te 
bieden, een moment van 'vrede' te laten ervaren door stilte, gebed, een kaarsje aansteken of een 
gesprek; kortom voor een korte ontmoeting. Goede Rede kan open als het beleid van de coronaregels 
wordt gevolgd. 
‘Kerk is Open’ is een oecumenische activiteit waarin ook Hart voor Haven mee doet. Het krijgt vorm 
door gastvrije duo’s, die elkaar volgens rooster afwisselen. Er zijn dus per keer twee vrijwilligers nodig. 
Liefst een vast koppel van twee mensen die elke veertien dagen (of om de vier weken) aanwezig 
kunnen zijn. Misschien is dit iets voor u? 

We zoeken nu gemeenteleden die eens per maand van 10 -12 uur samen met iemand 
anders (dus 2e) gastheer/gastvrouw willen zijn. 
Hopelijk zijn er gemeenteleden bereid / in de gelegenheid om mee te helpen, zodat Kerk is Open 
doorgang kan blijven vinden en we de kerk als een plek van God mogen openen voor mensen die 
behoefte hebben om er even te zijn. Wie hiervoor tijd heeft of tijd vrij kan maken, kan zich melden: 
goederedepost@gmail.com / Ina Oostenbrink, tel. 5333497 
 
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 echter 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. 
Riek is echter i.v.m. een week vakantie afwezig van 19 t/m 26 februari. 
 
Goede Rede Post 
De volgende post komt op 25 februari 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 
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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. 
 
Namens de wijkkerkenraad, 
 Maarten van Tricht m.vantricht54@gmail.com 
 Ina Oostenbrink, inaoostenbrink47@gmail.com of goederedepost@gmail.com 
 Riek van Haeringen, jhvanhaeringen@dedakkapel.nl 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
     Veertigdagen lied 

 
 Veertig dagen nog tot Pasen, 
 tot de winter is gegaan 
 en het lengen van de dagen 
 kou en duister gaan verjagen 
 en het leven op zal staan 
 
 Veertig weken duurt het groeien 
 van het ongeboren kind 
 in de warme schoot van moeder 
 tot het klaar is om te komen, 
 volheid is en nieuw begin. 
 

Veertig jaren van een leven 
zijn naar mensenmaat een tijd 
om te leren en te delen 
wat met moeite werd verkregen, 
daardoor worden mensen vrij. 
 
Veertig dagen nog tot Pasen, 
soms een tocht door de woestijn 
om te leren en te vragen 
hoe je duister kunt verjagen 
om met Pasen klaar te zijn. 
 

Veertig dagen, weken, jaren, 
wachten, weten en ervaren 
dat iets nieuws, verandering 
met vreugd en moeite samenging. 
 
Tekst: Marijke de Bruijne 

(uit: Als de Graankorrel sterft, oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen, 1995) 
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