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Aan de Goede Redegangers 
 

Zovelen stonden langs de weg 
waar Jezus binnenkwam, 
Maar waren er ook onder hen 
die zagen wie hij was? 
Een ezel een onschuldig dier, 
dat draagt geen wereldmacht, 
een klein en koppig ezeltje draagt 
wie is rein van hart. 
Wie tranen laat in feestgedruis 
weet van het leven meer, 
weet dat een feest pas feest kan 
zijn door kwaad en lijden heen. 
De intocht in Jeruzalem 
een zoektocht voor het hart 
naar vrede en gerechtigheid, 
een haast onzichtbaar pad. 

Tekst van Marijke Bruijne uit Oec. liedbundel nr. 712. 
Foto Ben Jonasse Palmpaasoptocht 2017 
 
VIEREN 
We zijn bij de 6e zondag de veertigdagentijd; het verhaal van de intocht, bekend als palmzondag.   
Eerst juichen voor we de stille week ingaan. 
Het feestelijke en het juichen is zichtbaar in de kinderoptocht met palmpaasstokken die zaterdag 
wordt georganiseerd en wordt opgenomen in de viering. Deze keer dus ook weer een verhaal voor 
kleine en grote mensen. Na die dienst is er weer een: 
Digitaal koffiemoment 
Het is goed om elkaar te ontmoeten met digitale koffie via Zoom en dat kan zondag ook weer. 
Even uitwisselen wat de dienst ons deed, het wel en wee van onszelf doorgeven - het zijn 
waardevolle momenten in het gemeentezijn. 
Als u mee wilt doen op 28 maart kunt u een mail sturen naar goederedepost@gmail.com en u 
krijgt uiterlijk zondagmorgen een mail via dat mailadres van Ina Oostenbrink, waarin de Zoomlink 
staat vermeld. 
Als Zoom al is geïnstalleerd op uw laptop, IPhone of Ipad kunt u even voor 11.00 uur de link uit die 
email activeren. Als u de stappen volgt, wordt u ontvangen door Ursel Kriekjes, die dit keer online 
de gastvrouw is. Daarna nog de icoontjes van geluid en beeld in de juiste stand klikken. 
Spreektijd vragen we aan door de koffiemok omhoog te houden. 
 
Vieringen voor de 40 dagentijd tot en met Paaszondag 

 28 maart Palmzondag Oecumenische online viering. Zaterdag wordt er met een aantal 
kinderen en hun ouders een palmpaasoptocht gehouden, als onderdeel van de onlineviering. 

Stille week 
Gedurende de Goede of Stille Week is er elke avond een online viering te beluisteren en bekijken. 
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Op maandag, dinsdag en woensdag is dat in de vorm van een korte vesper. 
Voor de andere dagen geldt dat er ’s avonds een Oecumenische viering online staat. Dus op: 

o 1 april Witte donderdag Oecumenische viering 
o 2 april Goede vrijdag Oecumenische viering 
o 3 april Stille Zaterdag online Oecumenische viering van de Paasnacht. 

 4 april Paaszondag 10.00 uur Protestantse viering met ds. R. van Haeringen en dat doen we 
life. U leest hieronder hoe u zich kunt aanmelden. De viering zal pas later op de dag online zijn. 

 11 april Een gezamenlijke protestantse viering met ds. Pieter ter Veen, zie de volgende GRpost. 

 11 april Vanaf april is er op de 2e zondag van de maand een katholieke viering in Goede Rede. 
Het advies van de Protestantse Kerk is onlangs bijgesteld. U hebt dat al gemerkt: er kan weer 
gezongen worden met een klein groepje. We gaan echter tot Pasen nog even door met de online 
vieringen. Wel zo veilig en dan is het ook voor iedereen mogelijk om op zondagochtend of op de 
desbetreffende avond in de Stille Week de dienst te volgen. Bij een viering met een beperkt aantal 
kerkgangers ‘life’ aanwezig, wordt de dienst ter plekke opgenomen en pas later online gezet. 
 
Aanmelden voor de Paasviering 

 Voor de protestantse viering op Paasmorgen 4 april kunt u zich (mits u géén klachten hebt 
die op corona zouden kunnen duiden) t/m vrijdag 2 april opgeven via e-mail: 
communicatiepknhaven@gmail.com of goederedepost@gmail.com (Ina) of per telefoon: 036-
5333497 (Ina Oostenbrink). 
Er mogen 30 personen binnen via de glazen deuren. Vanaf het moment van binnenkomst houden 
we ons aan de voorgeschreven adviezen: handen ontsmetten, 1,5 meter afstand houden en een 
mondkapje gebruiken tijdens het verplaatsen. Liefst geen toiletgebruik. Er is ook géén koffie. 
U bent wél weer welkom! 
 
Katholiek viering 
Helaas! Helaas! De spontane actie om op 2e paasdag een fysieke katholieke viering te organiseren 
in Goede Rede viel bij pastoor Sandor Koppers niet in goede aarde. Hij heeft deze afgeblazen en 
pastor Raymond Maas gezegd dat hij niet voor mag gaan. Deze afwijzing voor onze katholieke 
kerkgangers van Goede Rede vinden wij heel erg verdrietig en dat is vriendelijk uitgedrukt. 
Wij hebben ons zegje gedaan bij Sandor, maar dat heeft nergens toe geleid. Hopelijk kunnen de 
digitale vieringen in de Goede Week u toch een goed Paasgevoel geven. 
Vincent en Anja. 
 
Collecten 
Ook als er geen viering is vanuit Goede Rede, is het toch mogelijk en belangrijk 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 u de informatie vinden. 
28 maart: 1e Diaconie VLA/voedselbank; 2e SWK; 3e Grootonderhoud de ‘knoppenkast’ Goede Rede. 
  1 april: 1e Diaconie IHV Individuele Hulp Verlening 2e Oecumenische samenwerking SWK. 
  2 april: goede vrijdag 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 
11 april: 1e Algemene Diaconie afdracht quotum 2e Kerkelijke activiteiten. 
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. 
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Bij het invullen van de giften op uw belastingformulieren kan ook gevraagd worden naar het ANBI 
nummers van goede doelen. Misschien makkelijk voor u als we die van het kerkelijk terrein 
vermelden. Voor Kerkbalans en collectegiften Protestantse Gemeente Almere(PKN) is het ANBI 
nummer: 824138545 Voor de Algemene Diaconie geldt ANBI nummer: 815544121 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
Hoewel de natuur zich niets aantrekt van de pandemie, zitten wij nog steeds gevangen in de regels  
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 GoedeRedepost 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. 
Gelukkig is er voortgang in de vaccinatie, maar de hoge besmettingscijfers doen ons stilstaan bij de 
mensen met een bedrijf dat stil ligt, bij mensen in de zorg die op hun tenen moeten blijven lopen, 
bij de jongeren die nog niet weer het dagelijkse (onderwijs) ritme op mogen pakken. 
 
Wij leven mee met mevrouw Hegeman en haar kinderen: 
Op 10 maart jl. is na een lang ziekbed overleden Hans Albert Hegeman, Hartenveld 1, 1359 HR 
Almere-Haven. Hij is geboren op 22 maart 1941 in Amsterdam en op 15 maart jl. is hij in het bijzijn 
van echtgenote Diny, kinderen, kleinkinderen en een paar genodigden begraven op Zorgvlied in 
Amsterdam. 
Feest was er op 12 maart bij familie Van der Molen, Schapenmeent 156, 1357 GN, zij mochten 
gedenken dat ze elkaar 40 jaar geleden het jawoord gaven. Een felicitatie waard! 
 
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’ 
In de komende maand zal de eerste herinneringsbrief voor een bijdrage voor kerkbalans worden 
verzonden naar de gemeenteleden die nog niet hebben gereageerd. 
Ook parochianen die de oecumenische samenwerking willen steunen, vragen we om bij te dragen 
voor de SWK balans. Dit kan via het rekening nummer Samenwerkende Kerken, Almere – Haven: 
NL 38 INGB 0007 5363 33 of NL 42 RABO 0301 0003 87 
Wij rekenen op uw solidariteit! 
  
Wijkkerkenraad 
Op 15 maart was er een WKR vergadering. Echter door uitval van verbindingen werd de 
vergadering voortgezet op 16 maart. Ook toen verliep de onlineverbinding niet zoals verwacht en 
daarom heeft de WKR afgelopen woensdag (24 maart) weer vergaderd. 
De beroepingscommissie heeft verslag gedaan van hun zoektocht naar een nieuwe predikant en 
gemeld dat ze iemand gevonden hebben! Datzelfde heeft de beroepingscommissie in de 
vergadering van de Algemene Kerkenraad gedaan op 17 maart. Zowel de WKR en de AKR waren 
blij met dit bericht en hebben uitgesproken dat ze de voordracht van de beroepingscommissie 
overnemen. 
Het is nu aan de WKR om u daarover te informeren en uw instemming te vragen. Daarna kan de 
betreffende predikant beroepen kan worden. Normaal zou de kerkenraad daarvoor een 
gemeenteavond beleggen, maar gezien de coronamaatregelen kan dat nu niet. 
Wij gaan dat nu doen via een kanselbericht op 4 april en een brief in uw brievenbus of mailbox. 
Daarvoor zullen wij per uitzondering gebruik maken van uw mailadres dat staat vermeld in de 
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ledenadministratie LRP. In die brief wordt uitgelegd hoe de kennismaking met de te beroepen 
predikant zal gaan en hoe de instemming van de (stemgerechtigde) leden van Almere Haven 
gegeven kan worden. 
Wat de vieringen betreft is er afgesproken met ingang van Pasen weer fysieke vieringen te 
houden. Er zal worden geprobeerd deze ook uit te zenden via youtube maar dan zijn er nog wel 
vrijwilligers nodig om dit te realiseren. 
 
Diaken en kerkrentmeester gezocht 

- Binnen de kerkenraad is een vacature voor een diaken, die ook Goede Rede kan 
vertegenwoordigen in de Algemene Diaconie. 

Kunt u dit zijn of weet u iemand voor wie dit een passende kerkelijke taak is, wilt u zijn/haar naam 
dan doorgeven aan de kerkenraad? 

- De plaats van kerkrentmeester dient ook nog een invulling te krijgen. In het financiële 
gebeuren zijn de taken verdeeld en nu zoeken we nog een ouderlingkerkrentmeester die 
de contacten met het College van Beheer op zich wil nemen. Het bestaansrecht van de 
wijkgemeente is afhankelijk van een ouderling-kerkrentmeester. 

Ook zoeken we nog een vrijwilliger om de vieringen op te nemen en te monteren. 

Ook als er weer kerkgangers bij de diensten aanwezig mogen zijn, zal dat voorlopig nog om een 
beperkt aantal van maximaal 30 personen gaan. Dus ook dan moeten de diensten opgenomen 
worden en online gezet. Daarvoor is echt DRINGEND hulp nodig. Informatie bij Hajo Witzel: 
hajo@planet.nl. 
Het was fijn om een reactie te krijgen voor een Spiritbezorger in De Grienden voor de wijk van 
Kees van Woudenberg. 
 
Bericht van de beroepingscommissie 
Onder het kopje ‘wijkkerkenraad’ hebt u al kunnen lezen dat de beroepingscommissie een 
voordracht voor een te beroepen predikant heeft gedaan aan de WKR en de AKR. Ons 
enthousiasme over de betreffende predikant hebben we kunnen delen, met als gevolg dat beide 
kerkenraden onze voordracht steunen. En nu is het aan de WKR om de gemeente te informeren. 
Uiteraard zijn we als beroepingscommissie benieuwd naar uw reactie! 
 
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 blijven 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. 
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Coronamaatregelen volhouden 
Helaas kon de overheid op de persconferentie van afgelopen dinsdag nog geen versoepeling van 
de maatregelen aankondigen i.v.m. de weer oplopende besmettingscijfers. Triest en jammer, maar 
het is niet anders. De regels zijn voldoende bekend, nu gaat het er om dat we die vol houden! 
Dat geldt voor de kerkgangers die zich aanmelden voor de vieringen op Paaszondag en daarna. 
Dat geldt ook voor gebruikers van Goede Rede op andere dagen. 
We doen een dringend appel op ieders verantwoordelijkheid uit zorg voor elkaar. 
 
Goede Rede Post 
De volgende post komt op 15 april 2021. 
Mocht u 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 

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

 
Waar was jij 

Aanklacht onder het kruis 
 

Waar was jij, toen men hem gekruisigd had? 
 Waar was jij toen men hem hing aan het hout? 

Waar was jij toen de zon niet langer wilde schijnen? 
Waar was jij toen hij in zijn graf gelegd? 

Waar was jij toen hij uit de doden opstond? 
Erbarm u, erbarm u, erbarm u. 

 
Waar was jij?  

Wanneer dan Heer, wanneer dan? 
Honger heb ik gelden:gaf jij me toen te eten? 
Dorst heb ik gehad: liet jij mij toen drinken? 

Toen ik was uitgekleed: bedekte jij mijn schande? 
En toen ik ziek was: heb jij mij opgezocht? 

Ooit zat ik gevangen, kwam jij toen naar me toe? 
Alles wat je niet voor één der minsten gedaan hebt, 

heb je ook mij niet gedaan! 
Erbarm u, erbarm u, erbarm u! 

Waar was jij? 
Naar Liedboek lied 585. 
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