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Aan de Goede Redegangers 
 

Dit is het wonder: de kracht van de Geest 
baart stralend nieuw leven op ’t pinksterfeest. 
In een onzeker en kwetsbaar bestaan 
ontkiemt het bevrijdend en kondigt ons aan: 
sta op en vat moed  
en weet het voorgoed 
dat goddelijke liefde de wereld begroet. 
  
Dit is het wonder: de kracht van de Geest 
herschept en wekt op wat als dood is geweest. 
Geeft inzicht en uitzicht, doorbreekt en ontvouwt. 
Geen oor heeft gehoord en geen oog heeft aanschouwd 
wat ons is voorzegd: 
na bitter gevecht 
zal vrede ons deel zijn en waarheid en recht 

 
Lied 682, tekst B. Hagen/melodie Th. Riesebos 

 
VIEREN 
Ja er is iets te vieren! Afgelopen zondagmorgen begon de ouderling van dienst met het bericht dat ds. 
Florisca van Willegen-Kerkvliet een positief antwoord heeft gegeven op de beroepsbrief. Zij schreef:  
‘Een roep die nu vraagt om een antwoord van mijn kant. Bij deze wil ik jullie laten weten dat ik besloten 
heb het uitgebrachte beroep van harte te aanvaarden. Ik zie er naar uit om de samen ingezette reis 
voort te zetten en de komende jaren Almere-Haven te kunnen dienen in de functie van predikant.‘ 
Haar bericht is met applaus ontvangen en ook Florisca heeft dat gehoord, ze was erdoor verrast. 
Wij hopen op een mooie start zo ongeveer eind september. 
 
Pinksteren, het feest van de Geest mogen wij weer oecumenisch vieren! In ons kerkcentrum Goede 
Rede met 30 mensen, zangers en voorgangers niet meegerekend. We horen het verhaal over de Geest, 
die de leerlingen op die bijzondere Pinksterdag in Jeruzalem in beweging en naar buiten bracht 
(Handelingen 2) en hen zo inspireerde dat ze werden begrepen door ieder die hen zag en hoorde. Een 
ervaring die contrasteert met de eerste lezing, Genesis 11: 1-9, waar een spraakverwarring ontstaat. 
Maar voordat de Bijbelverhalen klinken wordt ons eigen wachten op de Geest met de woorden van 
lied 692 verwoord, waarbij het licht dat de Geest ons ook vandaag de dag brengt, zichtbaar gemaakt 
wordt in het aansteken van zeven kaarsen.  
U kunt zich voor deze pinksterviering aanmelden. 
Bijzonder is dat we elkaar na de viering weer kunnen ontmoeten met een kop koffie erbij, alhoewel dit 
wel buiten zal zijn. Hopelijk is het droog en kunnen wij genieten van koffie of thee met wat lekkers, 
omdat het weer kan. 
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Helaas is er zondag geen opnameleider. De oplossing zoeken we in de digitale Pinksterviering van vorig 
jaar. Die opname zal worden geactualiseerd door Hajo Witzel en online worden gezet gelijktijdig met 
de live viering om 10.00 uur.    
De uitnodiging voor de koffie geldt natuurlijk ook voor de mensen die thuis de viering bekijken: ook u 
bent rond half twaalf  van harte welkom op het kerkplein. 
 
Vieringen voor de komende weken aanvangstijd 10.00 uur 

 23 mei Oecumenische Pinksterviering voorbereid door de oecumenische werkgroep liturgie en ds. 
Riek van Haeringen. 

 30 mei Gezamenlijke protestantse viering PGA in Goede Rede. Voorganger ds. D. van Leeuwen. 

 6 juni Protestantse viering, voorganger ds Riek van Haeringen. 
Het advies van de Protestantse Kerk is bijgesteld. Het koffiezetapparaat is weer in werking nu ook de 
restaurants meer open mogen. Wij blijven echter wel solidair en schenken buiten op het kerkplein.  
Het zingen blijft ook nog voorbehouden aan een klein groepje en het aantal kerkgangers blijft nog even 
staan op 30 personen. De proef met de live stream loopt goed.  
Om dit te kunnen blijven doen zijn er meer deskundige vrijwilligers nodig. Wie meldt zich aan nu het 
draaiboek daarvoor bijna klaar is? Bij Jan Denkers kunt u informeren hoeveel tijd er per dienst mee 
gemoeid is, per mail: jand.goederede@xs4all.nl   
 
Aanmelden voor de vieringen 
Voor de vieringen kunt u zich (mits u géén klachten hebt die op corona zouden kunnen duiden) t/m de 
vrijdag vooraf opgeven via de volgende contactpersonen/adressen: 

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

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

 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. U bent zeer 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: 
23 mei: 1e Diaconie Individuele Hulp Verlening 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 
‘We kunnen niet één zijn 
zolang we elkaar niet liefhebben. 
We kunnen elkaar niet liefhebben 
zolang we elkaar niet kennen. 
We kunnen elkaar niet kennen 
zolang we elkaar niet ontmoeten.’ 

mailto:aakstam@gmail.com
mailto:communicatiepknhaven@gmail.com
mailto:goederedepost@gmail.com
mailto:cockyalmere@gmail.com
http://www.goederede.nl/
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Groet uit Egypte. 
In de meivakantie ben ik, Gemma Stroet, weer in Egypte geweest. Het was Ramadan en dat betekent 

dat mensen vooral ’s nachts leven omdat ze overdag vasten. Vanwege de 
economische malaise, corona, overheidsmaatregelen, maar ook vanwege 
Ramadan zijn er veel winkels gesloten. Er is weinig werk, weinig beweging, de 
mensen leven op een laag pitje. De temperatuur lag deze weken tussen de 
35-42 °C ook dat was nog meer reden om overdag niet te veel te doen. De 
maaltijden die Hosny uitdeelt, heeft hij tijdens de Ramadan opgeschort, maar 
hij heeft nog steeds geld over van wat er in Goede Rede is opgehaald (na de 
oecumenische viering op 25 oktober). Na het Suikerfeest gaat hij weer door 
met het uitdelen van maaltijden. 
Vriendelijke groeten, Gemma Stroet. 

 
De bloemen uit Goede Rede gaan met Pinksteren naar Roland en Gitta Schaink als dank voor hun werk 
in de kerk: Gitta als contactpersoon voor gemeenteleden buiten Almere Haven, Roland voor zijn inzet 
voor de opname van de vieringen. Op 3 juni gaan zij verhuizen naar de Veluwe, hun adres  wordt 
Papiermakerserf 5, 6961 JP Eerbeek. Wij wensen hen een prettige tijd in die nieuwe omgeving. 
 
Een hartelijke gelukwens is er voor de heer en mevrouw Van Renselaar, Sieradenweg 67, 1336 TB. Zij 
mochten op 10 mei gedenken dat zij elkaar 55 jaar geleden het jawoord gaven.  
 
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. 
 

De thermometer staat op 100 %! 
Alle zonnepanelen zijn gesponsord en daar zijn we, als beheercommissie, 
heel blij mee en willen hierbij alle sponsoren dan ook hartelijk bedanken 
voor hun bijdrage. 
 
Zoals de vorige keer al aangegeven zijn er ook kosten gemaakt voor kabels, 
een omvormer en een constructie waarop de panelen worden 
vastgeschroefd. Voor degene die daarvoor nog een bijdrage wil doen, 
worden de bankgegevens nog even vermeld. 
 

Het is ons gelukt om op donderdag 6 mei de installatie aangesloten te krijgen op het elektriciteitsnet.  
Dat dit op die datum al mogelijk was heeft o.a.  te maken met de voorbereidingen. 
Het was niet verantwoord, en ook niet toegestaan, de zonnepanelen aan te sluiten op de 40 jaar oude 
elektrische installatie van ons kerkcentrum en daarom is ook de gehele groepenkast in de afgelopen 
maanden vervangen. Dit hebben we zelf kunnen doen. 
 
Hoewel in de afgelopen twee weken van mei de weersomstandigheden niet positief waren voor een 
goede opbrengst van zonnepanelen is er toch 750 kWh gegenereerd. Bij een redelijk zonnige zomer zal 

mailto:dirkjanlagerweij@hotmail.com


4 

 

de opbrengst naar 8 mWh kunnen gaan. In een 
volledig jaar moet de opbrengst ongeveer 12,5 
mWh kunnen bedragen.  Dit is inclusief 
saldering een besparing van 2500 euro op 
jaarbasis. 
 
Omdat de zonnepanelen vanaf de straatkant 
zo goed als niet te zien zijn, laten we via deze 
foto zien hoe het er bovenop het dak uit ziet. 
 
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. 
 
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 blijven een dringend appel doen op ieders verantwoordelijkheid uit zorg voor elkaar. 
 
Goede Rede Post 
De volgende GoedeRedepost komt op 3 juni 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 

mailto:dirkjanlagerweij@hotmail.com
mailto:jhvanhaeringen@dedakkapel.nl
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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 

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

 
Waar de liturgie gevierd wordt  
vliegt een duif uit 
en er komt zicht op het land  
waar God wil samenwonen  
met de mensen. 
 
Waar de gemeente  
haar dienst aan het land verricht  
licht Gods aangezicht op  
en wordt de aarde bewoonbaar 
voor alle mensen. 
 

(Jaap Goorhuis: liturgie in tijden van godsverduistering) 
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