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Aan de Goede Redegangers 
 
Doorbreek onze muren  
Doorbreek onze muren, breng ons op weg naar elkaar.  
Dan zal de aarde open voor U een bloeiden hof zijn. 
 
Weef uw liefde door ons leven rode draad van uw verbond. 
Ga de hele wereld rond grenzen opgeheven. 
Doorbreek onze muren, 
schenk ons geloof in elkaar. 
 
Weef uw vrede door ons leven 
jaar en dag van ons bestaan. 
Pijn en angst voorbijgegaan toekomst ons gegeven 
Doorbreek onze muren, 
geef ons een band met elkaar. 
 
Weef uw zegen door ons leven woord waarbij je vrede wint 
moegestreden mensenkind liefde doorgegeven. 
Doorbreek onze muren, bind ons opnieuw aan elkaar. 
Dan zal de aarde open voor U en bloeiende hof zijn. 
 
Tekst: A. van Wijngaarden / melodie W. Blonk 
Uit: liturgie voor vieringen DE ZON IS AL OP. Uitgeverij Gooi en Sticht 
 
Vieren 

De Oecumenische viering van komende zondag, 28 februari, is deze week 
weer met een minimaal aantal mensen opgenomen in Goede Rede. Het is 
de 2e zondag in de veertigdagentijd en het thema voor deze dienst is: 
Verlangen naar heelheid 
Hier bij zijn lezingen gekozen uit de Bijbel in Gewone Taal. We luisteren naar 
woorden uit 1 Koningen en Marcus 9: 2-9. 
De verbinding die we mogen voelen door het lezen uit de Bijbel, het bidden 
en het luisteren naar liederen willen we vandaag aanvullen met een: 
 

Digitaal koffiemoment 
We gaan het proberen. Net zoals vergaderingen, gesprekskringen, onderwijs enz. digitaal plaatsvinden 
hebben we bedacht dat er ook een zondagochtendmoment kan zijn om elkaar digitaal te begroeten bij 
een kop koffie. Hoe dat werken gaat? Maarten van Tricht krijgt ervaring met ZOOM door het werk in 
de beroepingscommissie. Hij is ook de inspirator voor de koffietijd.  
Als u mee wilt doen kunt u een mail sturen naar goederedepost@gmail.com en krijgt u uiterlijk 
zondagmorgen een mail waarin de Zoomlink staat vermeld. 
Als Zoom al is geïnstalleerd op uw laptop, IPhone of Ipad kunt u vanaf 10.50 uur de link uit de email 
activeren. Als u de stappen volgt wordt u ontvangen door Maarten. Met de button mute of de 
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microfoonafbeelding bent u te horen voor iedereen, met unmute of de rode streep door het icoontje 
van de microfoon bent u luisteraar. Spreektijd vragen we aan door de koffiemok omhoog te houden. 
Wat is ons grootste verlangen? 
 
Online vieringen voor de 40 dagentijd tot de paasviering 

 28 februari Oecumenische viering voorbereid door de werkgroep. 

   7 maart Protestantse viering met ds. D.J. Lagerweij. 

 14 maart RK viering. Protestantse viering via kerkdienstgemist.nl 

 21 maart Protestantse viering met ds. R. van Haeringen. 

 28 maart Palmzondag Oecumenische viering, 
Stille week 

   1 april 19.30 u Witte donderdag Oecumenische viering 

   2 april 19.30 u Goede vrijdag Oecumenische viering 

   3 april 21.30 u Stille zaterdag Paaswake  

   4 april Paaszondag Protestantse viering met ds. R. van Haeringen. 
 
Collecten 
Ook als er geen viering is vanuit Goede Rede, is het 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? 
De financiële verantwoordelijkheid van onze gemeente gaat immers ook gewoon door! Ook op de 
website www.goederede.nl kunt de informatie vinden. 
28 februari: 1e Diaconie/ Fietsenfonds 2e Oecumenische samenwerking SWK. 
  7 maart:   1e Diaconie t.b.v. duurzaamheid. 2e Zending voor projecten in Libanon. 
14 maart: 1e Kerk in Actie Binnenlandsdiaconaat 2e Activiteiten in Goede Rede t.b.v. pastoraat 
21 maart: 1e Diaconie DOA Diaconale Opvang Almere 2e steun aan Tienerkamp Almere 
28 maart: 1e Diaconie VLA/voedselbank; 2e SWK; 3e Grootonderhoud Goede Rede. 
  1 april: 1e Diaconie IHV Individuele Hulp Verlening 2e Oecumenische samenwerking SWK. 
  2 april: geen collectes 
  3 april: 1e MWLA Diaconie Meubel Witgoed Loket Almere 2e Oecumenische samenwerking SWK. 
  4 april: 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat 2e Activiteiten in Goede Rede t.b.v. vieringen 
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. 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
Nog steeds zitten wij gevangen in de maatregelen van de pandemie en we missen elkaar iedere 
zondag. Toch proberen we in het kerkenwerk te blijven zoeken naar verbinding met elkaar. Het 
onderlinge meeleven is daarin van belang. Daarom benoemen we graag het wel en wee in de Goede 
Rede post en om dat te kunnen doen horen we het graag als er iets is waar aandacht voor nodig is, 
zowel in vreugde als in zorg en verdriet. 
 
*Mevrouw Martha Schneiders, Houtstraat 43, 1353 BA  had haar middenvoet beentje gebroken en zit 
behalve in de coronamand ook in de lappenmand en dan kan een kaartje wonderen doen. 
*Onze hartelijke dank voor de felicitaties d.m.v. kaarten en de bloemen die we mochten ontvangen bij 
ons 50 jarig huwelijk en bij de 75e verjaardag van mijn man. 
Een compliment voor mevr. Anneke van Huissteden die de attenties altijd keurig verzorgt.  
Met vriendelijke groet, familie Zijlstra, Filmwijk. 
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Elke dag is een dag om te bidden 
Je noemt namen 

Je noemt wat er in je leven gebeurt 

Je noemt wat je dankbaar stemt 

Je noemt wat je zorgen baart 

Je noemt de namen van mensen in de zorgen 

Je adviseert niet maar wilt steunen 

Elke dag is een dag om te bidden 

Je verbindt je 

Je deelt in de zorgen 

Je blijft niet koud en onverschillig 

Je leeft niet geblinddoekt 

Je staat stil bij het wonderlijke 

Je staat stil bij wat niet deugt 

 

Elke dag is een dag om te bidden 

Bidden steunt 

Bidden verbindt 

Bidden laat je niet alleen 

Bidden hoopt 

Bidden schept ruimte 

Bidden laat open wat komt 

Elke dag is een dag om te bidden 

Je hebt veel niet in de hand 

Je hebt met name ook God niet in de hand 

Je kunt je vuisten ballen 

Je kunt je handen ook open houden 

Je gaat dan open voor de ander en voor God. 

 

Tekst van Leo Fijen in: Daarom blijf ik juist in de coronacrisis bij de kerk, Baarn 2020 
 
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’ 
Het aantal verzonden brieven voor kerkbalans en het aantal antwoordenveloppen is nog niet gelijk. 
Daarom nogmaals uw aandacht voor het toezeggingsformulier. Ligt het nog op uw bureau dan kunt u 
het alsnog per post opsturen naar: 
Kerkelijk bureau PGA, Chicagostraat 101, 1334 KD Almere of per scan kerkelijkbureau@pkn-almere.nl 
Wij rekenen op uw medewerking! 
 
Wijkkerkenraad 
Van Roland Schaink kregen we deze week te horen dat hij niet meer beschikbaar is voor het opnemen 
en monteren van de vieringen. De reden is dat Roland en Gitta de plannen om te verhuizen naar een 
ander deel van het land versneld kunnen realiseren. Voor hen fijn, voor het opnameteam van Goede 
Rede een tegenvaller. Hopelijk zijn er nog gemeenteleden die filmen en monteren als hobby hebben 
en dit in de praktijk willen brengen voor de vieringen. U begrijpt vast en zeker de volgende oproep. 

Wie helpt mee om de vieringen digitaal te kunnen verzorgen?  
Liefhebbers kunnen bij Hajo@planet.nl terecht voor inlichtingen.   
Het voortbestaan van de corona 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 
Deze week op 25 februari vonden de eerste gesprekken plaats met kandidaten die hebben gereageerd 
op de vacature. Een spannende bezigheid omdat dit een online gebeuren was. We houden u op de 
hoogte van het vervolg. 
 
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 
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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 per keer twee vrijwilligers aanwezig 
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. 
 
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 11 maart 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. 
 
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 

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

Inspiratie door een bloemschikking. 
In de Spirit die afgelopen week bij u bezorgd 
werd, staat een stukje over liturgisch 
bloemschikken. Een eenvoudige schikking 
passend bij de werken van barmhartigheid. 
De schikking kunnen we ook thuis maken om 
ons in de 40dagentijd te bepalen bij de weg 
naar Pasen. Iedere week krijgt een ander 
facet van barmhartigheid de aandacht. 
 
De basisschikking bestaat uit verschillende 
onderdelen die gezamenlijk een open hart 
vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in 
barmhartigheid. Het hart dat open staat voor 
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een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. ‘Open’ omdat 
het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar. Het beeld dat de vorm oproept is een 
horizontaal beeld. In de zeven glazen die elke week gevuld worden met natuurlijke materialen komt 
het thema van de lezing sterk naar voren. Tussen de zeven glazen zijn stenen of boomstammetjes 
geplaatst, afhankelijk van het onderwerp van de lezing. 
 
28 februari. 
‘De dorstigen laven’: Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken woorden uit Mattheüs 25: 35. 
  
Tekst bij deze schikking: 
Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit 
hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods 
Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er 
weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. 
Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld. 
 
Gedicht bij de dorstigen laven: 
 
Ik wil als het water zijn  
Ik wil als het water zijn, 
dat in de rivieren klatert, 
en door het oerwoud stroomt, 
dat velden vruchtbaar maakt 
en overal leven brengt. 
 
Ik wil als het water zijn, 
dat alles wat vies is, wast, 
dat iedere mens, hoe die ook heet 
en heling en bevrijding zoekt, 
weer hoop op toekomst geeft. 
 
Ik wil als het water zijn, 
dat alle boten draagt, 
vol mensen en hun lasten, 
om voor hen allemaal 
hun lasten te verlichten. 
 
Ik wil als het water zijn,  
de bron van alle leven,  
dat alle mensen samenbrengt, 
om samen, overal vandaan, 
het lief en leed te delen. 
 
God, ik wil als het water zijn, 
dat in uw richting stroomt, 
om in de wereld, overal, 
uw opdracht waar te maken: 
meer mens te zijn voor iedereen. 
     
M. Tiemens- Hulscher (Bron internet: Groen geloven) 


