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Kerkzijn vanuit Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede 

Protestantse en Oecumenische werkgroepen 
Kerkgracht 60, Almere-Haven 

06-05-2021 Goede Rede Post 13 
 

 
 
Aan de Goede Redegangers 
 

Wat is vrijheid 
 
Wat is vrijheid als mensen nog steeds  
sporen dragen van het verleden. 
Lijden onder herinneringen 
die ze niet kunnen vergeten. 
 
Wat is vrijheid 
als het leven van mensen 
nog steeds wordt bepaald 
door de verschrikkingen  
van de oorlog van toen. 
 
Wat is vrijheid, 
als die ervaringen 
zich nog steeds herhalen. 
Als de oorlog 
diep van binnen 
nog steeds doorgaat…. 
 

 

 
Doe ons geloven in een wereld 
waarin vrijheid samengaat met liefde. 
 
Uit: Een rode draad  
Greet Brokerhof- van der Waa. 

 
VIEREN 
Op 13 mei is het Hemelvaartsdag. Er is dan een gemeenschappelijke viering in De Drieklank waarin 
ds. P. van Veen uit Harderwijk zal voorgaan. In deze viering wordt de liturgie gevolgd van de 
Lutheranen. U kunt de viering online volgen op www.kerkdienstgemist.nl 
Op 16 mei is er in Goede Rede een protestantse viering met ds. Riek van Haeringen als 
voorganger. Deze zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren draagt de naam Wezenzondag. 
Het leesrooster reikt als lezing een gedeelte uit Johannes 17 aan. Vermoedelijk wordt dat 
aangevuld met het verhaal over Petrus’ visioen uit Handelingen 10, maar dat moet zich nog uit 
kristalliseren. Wat al wél bekend is: behalve dat ook deze viering door maximaal 30 kerkgangers 
bezocht kan worden, is deze ook (net als een paar weken geleden) rechtstreeks op zondagochtend 
via een livestream te volgen! De link zal u via de gebruikelijke kanalen worden toegestuurd. 
 
Vieringen voor de komende weken aanvangstijd 10.00 uur 

 9 mei Katholieke viering. Voor een protestantse viering verwijzen wij naar kerkdienstgemist.nl  

 16 mei Protestantse viering, voorganger ds. Riek van Haeringen 

 23 mei Oecumenische Pinksterviering oecumenische werkgroep liturgie 

 30 mei Gezamenlijke protestantse viering van de PGA in Goede Rede. 
Het advies van de Protestantse Kerk is in maart bijgesteld. U hebt dat al gemerkt: er kan weer 
gezongen worden met een klein groepje en er wordt weer een – weliswaar beperkt – aantal 
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kerkgangers toegelaten. Hoewel het aantal technici dat de vieringen op kan nemen erg klein is, 
wordt er naar gestreefd dat wel elke zondag te doen. Een enkele keer lukt dat via een livestream 
(zoals op 16 mei). En zo niet, dan wordt de opname naderhand online gezet en kunt u die aan het 
einde van de dag volgen. 
 
Aanmelden voor de vieringen 
Voor de vieringen kunt zich (mits u géén klachten hebt die op corona zouden kunnen duiden) t/m 
de vrijdag vooraf opgeven via de volgende contactpersonen/adressen: 

 Protestantse vieringen: communicatiepknhaven@gmail.com of goederedepost@gmail.com of 
per telefoon 5333497 Ina Oostenbrink. 

 Oecumenische vieringen: aakstam@gmail.com of telefoon 5311385 Anja Stam. 

 Katholieke vieringen: cockyalmere@gmail.com of telefoon 06-53371540 Cocky Lusken 
Er mogen 30 personen aanwezig zijn, buiten de medewerkenden om. U komt 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! 
 
Collecten 
Ook als er geen viering is vanuit Goede Rede, is het toch 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. 
Collectedoelen: 
09 mei: 1e Diaconie CZWO project Kinderen in Afrika 2e plaatselijke activiteiten in Goede Rede 
13 mei Hemelvaartsdag: 1e Diaconie DOA 2e plaatselijke activiteiten 
23 mei: 1e Diaconie IHV 2e SWK 
30 mei: 1e Kerk in actie/ CZWO 2e plaatselijke activiteiten in Goede Rede 3e Groot Onderhoud 
Deze doelen rekenen op onze steun! 
 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
Op de bloemenzondag, 25 april zijn er veel bloemen meegenomen en 
weggegeven, een spontane actie die de ontvangers verbaasd deden 
staan en lieten glimlachen. Een klein gebaar dat met vreugde en 
zorgvuldigheid was voorbereid. 
 
In de viering op zondag 2 mei hebben we een lichtje aangestoken voor 
Marjan Roelevink, zij woonde aan de Polenstraat. Marjan overleed op 9 april in de leeftijd 45 jaar 
en op 15 april heeft de uitvaart plaatsgevonden. Haar medebewoners zullen haar missen om haar 
zangtalent, de lieve lach en haar liedjes. Ook haar vader de heer Fekke Roelevink, Sportmark 81, 
1355 KE zal verder moeten met de herinnering aan haar. Wij wensen hem veel kracht en sterkte.  
Zondag gingen de bloemen uit de kerk naar mevrouw Diny Hegeman, Hartenveld 1. 
 
Ook gingen er deze week bloemen naar de heer en mevrouw Ter Haar, Hartenveld 30, 1359 HT. Zij 
mochten op 2 mei vieren dat ze 25 jaar geleden hun jawoord naar elkaar uitspraken. Vanuit Goede 
Rede ontvingen zij een bos bloemen en een felicitatiekaart. 
Op 22 mei mogen Dea en Martien Borst, Schapenmeent 203, 1357 GT  hun 40 jarige trouwdag 
vieren. Wij wensen hen een feestelijk dag met hun kinderen. 
 

mailto:communicatiepknhaven@gmail.com
mailto:goederedepost@gmail.com
mailto:aakstam@gmail.com
mailto:cockyalmere@gmail.com
http://www.goederede.nl/
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Voor gemeenteleden zonder internet start er een extra service wat betreft GoedeRedepost. Het is 
mogelijk om op vrijdagochtend tussen 11.30 en 12.00 uur een GoedeRedepost op te halen in 
Goede Rede tijdens ‘kerk is open’. Graag dit bericht doorgeven aan wie de post niet toegestuurd 
krijgen per email. 
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 
 
Zonnepanelen op Kerkcentrum Goede Rede (3) 
 
Het is ontzettend fijn te kunnen meedelen dat de actie voor de zonnepanelen heel goed verloopt. 
Er zijn nu 46 panelen gesponsord. Maar met alleen panelen kunnen we nog niets. 
Er zijn ook kabels, een omvormer en een constructie waarop de panelen worden vastgeschroefd 
nodig en dat brengt ook de nodige kosten met zich mee. 

 
Zoals de thermometer al aangeeft zijn we nog niet helemaal uit de 
kosten. Voor degene die nog een bijdrage wil doen voor een 
zonnepaneel of voor de bijkomende onkosten, verwijs ik naar 
onderstaande bank gegevens. 
 
De laatste twee weken hebben we niet stilgezeten. Er zijn offertes 
aangevraagd bij verschillende leveranciers en daar is een favoriet uit 
voortgekomen. Er is een bestellijst voor de materialen van het hele 
project opgesteld en als order naar deze leverancier gestuurd. Binnen 

een week werd alles geleverd. 
Vrijdag 30 april zijn we begonnen met de installatie en woensdag 5 mei was alles geplaatst en 
aangesloten. Alleen moet de omvormer nog worden geprogrammeerd en daar beginnen we zo 
snel mogelijk mee. 
De hoop is dat in de week van 10 mei de eerste elektriciteit aan het netwerk wordt geleverd. 
 
Namens de Beheercommissie, vriendelijke groet, 
Henk Sloot. 
 
Giften ten behoeve van zonnepanelen voor Kerkcentrum Goede Rede kunnen worden 
overgemaakt naar de volgende bankrekening: 
 NL 22 INGB 0006 9326 99 
t.n.v. Beheerscommissie Goede Rede. 
Onder vermelding van: Actie zonnepanelen Kerkcentrum Goede Rede. 
 
Beroep 
In de vorige GoedeRedepost werd er al melding van gemaakt: de kerkenraad besloot (na de online 
gemeenteavond op 16 april) unaniem tot het uitbrengen van een beroep op ds. Florisca van 
Willegen. Dat gebeurt dan door het overhandigen van een beroepsbrief met aanhangsel (met 
afspraken rond de rechtspositieregels). Met een beetje vertraging is die beroepsbrief inmiddels bij 
Florisca van Willegen bezorgd. Nadat zij deze ‘voor ontvangst’ heeft getekend, heeft zij drie weken 
de tijd om daarop te antwoorden. Tot nu toe wijst alles er op dat haar antwoord positief zal zijn. 
We hopen en bidden dat dat inderdaad zo zal zijn en dat we als geloofsgemeenschap straks met 
haar als onze nieuwe predikant een gezegende tijd tegemoet gaan! 
 

mailto:dirkjanlagerweij@hotmail.com
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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 vorig 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, zolang er nog geen nieuwe predikant is. Beide predikanten waren 
hiertoe bereid. In de taakverdeling vond een verschuiving plaats: sinds januari staat Dirk-Jan 
Lagerweij de wijkkerkenraad bij 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. 
 
Coronamaatregelen volhouden 
De regels zijn voldoende bekend en al horen we van steeds meer kerkgangers dat ze gevaccineerd 
zijn, houden we toch de regels nog even aan. Het einde komt in zicht, nog even volhouden! 
Dat geldt voor de mensen die zich aanmelden voor de vieringen voor de komende periode. 
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 GoedeRedepost komt op 20 mei 2021. Afhalen in Goede Rede is mogelijk voor 
gemeenteleden zonder internet op vrijdagochtend tussen 11.30 en 12.00 uur tijdens ‘kerk is 
open’. Kunt u niet zelf een exemplaar halen 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, vraagt u dan alstublieft om hun mailadres 
door te geven 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 

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

Pagina 5 een lied bij hemelvaart 
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Een lied bij Hemelvaartsdag uit ‘Het liefste lied van overzee’ (deel 1): 
 
 

Hoe heerlijk, hoe heilig, als stralende zon 
die alles omvattend de nacht overwon, 

leeft Gij in voor ons ontoegankelijk licht, 
in wijsheid te groot voor ons aardse gezicht. 

 
Nooit rustend, nooit jagend, in stil evenwicht, 

niet willend, niets vragend, heerst Gij in het licht, 
uw recht als een berg die zijn weerga niet kent, 
de wolken zelfs zijn van uw liefde doordrenkt. 

 
O adem en hartslag van alles wat leeft, 

die aan al wat ademt uw levenskracht geeft, 
wij blinken, verzinken, als groen op het land, 
maar dan is daar immer en altijd uw hand. 

 
De zingende schare die rondom U staat 

bedekt voor uw stralen vol schroom het gelaat. 
Dat Gij ook ons zingen van weten vervult: 

’t is enkel uw luister die U ons verhult. 
 
 

tekst Sytze de Vries, naar W. Chalmers Smith; 
melodie: Welsh song St Denig 

 

 
Verbeelding van de hemelvaart door Giotto di Bondone 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Giotto_di_Bondone

