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Kerkzijn vanuit Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede 
Protestantse en Oecumenische werkgroepen 

Kerkgracht 60, Almere-Haven 
3-06-2021 Goede Rede Post 15 

 
 
 
Aan de Goede Redegangers 
 
Trinitatis lied 706  
 
Dans mee met Vader, Zoon en Geest, kom binnen in hun kring 
dat wervelende samenspel van ver voor ons begin. 
De wereld van vandaag is ons van ouds al toegedacht 
als dansvloer waar de liefde leidt en waar de hoop ons wacht. 
 
Zie het gezicht van deze Drie: een kind in Bethlehem, 
een mens tot bloedens toe gekroond buiten Jeruzalem. 
De dans van de Drievuldigheid wordt door geen dood gestuit. 
Want stokt ons dansen in het graf, ook daar leidt god ons uit. 
 
Zing mee, wij zijn door deze Drie in vuur en vlam gezet, 
nu Pinksteren de vrijheid geeft te zeggen wie ons redt! 
Ook wij hebben het juk gekend van Adams erfenis. 
Laat horen hoe die zware last ons afgenomen is. 
 
Wij dansen mee met deze Drie op weg van feest naar feest. 
Een jubelzang gaat in het rond om Vader, Zoon en Geest. 
De liefde, het geloof, de hoop, zij leiden tot dit lied: 
verweven met ons leven is de dans van deze Drie.              Dansje in de kerk - Marius van Dokkum 

 
 
VIEREN 
Vanaf komend weekend zijn er versoepelingen mogelijk, zo liet het kabinet weten. In het verlengde 
daarvan heeft ook de landelijke kerk het advies aan de plaatselijke gemeenten aangepast. En de BHC 
berichtte ons dat er vanaf 6 juni maximaal 50 mensen welkom zijn bij de vieringen in de kerkzaal (in de 
kapel max. 20), exclusief voorganger en ambtsdragers. Dat is een verheugend bericht! 
Wel blijven andere maatregelen nog van kracht: van te voren aanmelden, mondkapjes tijdens 
verplaatsing, 1,5 meter afstand en maximaal 4 zangers. 
 
Zondag 6 juni is ds. Riek van Haeringen onze voorganger. Zij koos als schriftlezingen Spreuken 8: 22-36, 
waar de wijsheid wordt bezongen, en Marcus 4: 26-34. In de Marcustekst worden twee beelden 
(gelijkenissen) over het Koninkrijk van God weergegeven. Twee aan de natuur ontleende beelden over 
dagelijks leven en groeikracht. Zou het kunnen dat je wijsheid nodig hebt om de kracht van Gods 
Koninkrijk te zien, te herkennen? 
Bijzonder is dat we elkaar na de viering weer kunnen ontmoeten met een kop koffie erbij. Hopelijk is 
het droog, want voorwaarde is wel dat het buiten gebeurt, dus op het kerkplein. We blijven nog maar 
even voorzichtig. 
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U kunt zich voor deze viering aanmelden (zie hieronder) of deze thuis volgen. Want deze viering wordt 
weer rechtstreeks uitgezonden; Jan Denkers en Jordy Veenstra verzorgen dat. Daarvoor kunt u vanaf 
9.55 uur zondagochtend inloggen via: https://youtu.be/BHOdec7Rfpk. 
De viering is ook later via de website te beluisteren en te bekijken. 
 
Vieringen voor de komende weken aanvangstijd 10.00 uur 

 6 juni Protestantse viering, voorganger ds. Riek van Haeringen 

 13 juni RK viering. Protestantse viering via kerkdienstgemist.nl 

 20 juni Protestantse viering, voorganger?? 

 27 juni Oecumenische viering o.l.v. oecumenische werkgroep voor liturgie 
 
Aanmelden voor de vieringen 
Voor de vieringen kunt u zich 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 
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 nog voorbehouden aan een klein groepje (max. 4 personen incl. het bespelen van 
blaasinstrumenten) en het aantal kerkgangers mag oplopen tot 50 personen buiten de 
medewerkenden om. Aanmelden blijft nodig! 
Ook geldt nog: u komt binnen via de glazen deuren. Vanaf het moment van binnenkomst houden we 
ons aan de afspraken: handen ontsmetten, 1,5 meter afstand houden en een mondkapje gebruiken 
tijdens het verplaatsen. Liefst geen toiletgebruik. 
U bent echter zeer welkom! 
 
Live-stream 
De proef met de live stream loopt goed. Maar…. om dit te kunnen blijven doen zijn er meer 
deskundige vrijwilligers nodig. Wie meldt zich aan nu het draaiboek daarvoor klaar is? Of kent u 
iemand die dit zou kunnen doen? Geef dan s.v.p. zijn of haar naam door aan Jan Denkers: 
jand.goederede@xs4all.nl. Bij hem kunt u ook informeren hoeveel tijd er per dienst mee gemoeid is. 
 
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. 
Vanaf 6 juni zit er een QRcode in de rode collectezak om in de kerk te kunnen doneren met uw 
telefoon. Onder aan deze nieuwsbrief staat uitgelegd hoe het werkt. 
Collectedoelen: 
  6 juni  1e Diaconie Quotum 2e kerkelijke activiteiten in Goede Rede 
13 juni  1e Diaconie VLA 2e Landelijke bijdrage voor Missionair werk 
20 juni  1e Diaconie, Kerk in Actie, Noodhulp 2e kerkelijke activiteiten in Goede Rede 
27 juni  1e Diaconie Fietsenfonds 2e Samen werkende kerken SWK activiteiten 
Deze doelen rekenen op onze steun! 
 
 

https://youtu.be/BHOdec7Rfpk
mailto:communicatiepknhaven@gmail.com
mailto:goederedepost@gmail.com
mailto:aakstam@gmail.com
mailto:cockyalmere@gmail.com
mailto:jand.goederede@xs4all.nl
http://www.goederede.nl/
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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.’ 
 
Feest mag het zijn op 15 juni bij Alie en Piet van Heijningen, Korhoenlaan 5, 1343 AA Almere Hout. Zij 
mogen die dag gedenken dat ze 50 jaar geleden elkaar het jawoord gaven. Wij wensen hen een fijne 
dag! 
 
Zaterdag ontvingen wij een mail van Tineke Fokkens, Hofmark 124, 1355 HK waarin ze vermeldde dat 
tijdens hun vakantie in Kijkduin haar man Rent Fokkens zijn heup heeft gebroken. Hij is van Den Haag 
overgebracht naar Almere en daar geopereerd, dat is goed gegaan. Maar helaas kreeg hij de volgende 
dag een dubbele longontsteking met embolie en is heel erg ziek geweest. Het was kritiek. Gelukkig is 
het gevaar geweken en is hij nu naar Flevoburen om daar te revalideren. Wij hebben hem zondag in de 
voorbeden genoemd. Het adres voor een kaartje is Flevoburen, Hospitaal weg 1, Almere. 
 
Het adres van familie van Renselaar is sinds kort Zorgcentrum De Toonladder, in de Muziekwijk. 
 
Voor gemeenteleden zonder internet is het 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 
 
Kerkenraad 
Eerder is bericht dat het uitgestelde afscheid van ds. Tonnis Buurma op 20 juni plaats zou vinden. De 
rectificatie op dit bericht in Spirit was helaas niet doorgevoerd. Jl. zondag is bij de mededelingen 
bekend gemaakt dat dit niet door kan gaan. Wanneer er duidelijkheid is over wanneer dan wel en in 
welke vorm, hoort u dat natuurlijk zo spoedig mogelijk. 
 
SPIRITUELE WANDELING 

Zaterdag 19 juni a.s. is er weer een Spirituele Wandeling. Om 10.00 uur verzamelen we bij Goede 
Rede. Hebt u zin om mee te lopen, geef u dan op bij Gemma Stroet, emailadres: gstroet@kpnmail.nl 
 
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 weer 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. 
 
 

mailto:dirkjanlagerweij@hotmail.com
mailto:gstroet@kpnmail.nl
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Bereikbaarheid inval-predikanten 
De inzet van de invalpredikanten is verlengd, aangezien de bevestiging van ds. Florisca van Willegen 
pas na haar zwangerschapsverlof plaats zal vinden. 
Wat betreft de taakverdeling is het belangrijk te weten dat ds. Dirk-Jan Lagerweij er vooral voor het 
pastoraat en eventuele uitvaarten is. 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. 
Echter, vanwege vakantie is Riek afwezig van 14 juni t/m 6 juli en tevens de laatste week van augustus. 
Dirk-Jan zal in augustus met vakantie gaan. 
 
Coronamaatregelen volhouden 
De regels zijn voldoende bekend en we horen van steeds meer kerkgangers dat ze gevaccineerd zijn. 
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 17 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 
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 

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

 
De Givt QR code in de rode collectezak. 
Het afstorten van contant geld brengt steeds hogere kosten met zich mee, een reden om andere 
betalingsmogelijkheden aan te bieden passend bij de digitale wereld waarin we leven. Naast de 
collectebonnen, geld overmaken naar de collecterekening en betalen via GiVt betalen, is het vanaf juni 
ook mogelijk te betalen met uw smartphone bij de rode collectezak. 
Hoe het werkt om met uw Iphone te betalen nadat u de Givt app hebt geinstalleerd, 
ziet u op de strip. 

1 2 3 

mailto:dirkjanlagerweij@hotmail.com
mailto:jhvanhaeringen@dedakkapel.nl
mailto:communicatiepknhaven@gmail.com
mailto:m.vantricht54@gmail.com
mailto:inaoostenbrink47@gmail.com
mailto:jhvanhaeringen@dedakkapel.nl
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Vooraf stelt thuis in welk 
bedrag u wilt geven per 
collecte. 

 
In de lijst hebt u ook vooraf  
het doel opgezocht zie 3. 

PG Goede Rede Almere 
Haven.  
Het CvK geeft wekelijks de 
doelen door aan Givt.   
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U bent in de kerk, 
u opent de app GiVt 
u toetst op collectemiddel 
u krijgt een dank je wel en 
uw gift wordt (nn) geregistreerd. 


