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Kerkzijn vanuit Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede 
Protestantse en Oecumenische werkgroepen 

Kerkgracht 60, Almere-Haven 
1-7-2021 Goede Rede Post 17 

 
 
 
Aan de Goede Redegangers 
 
Soms verlangt God  
Naar zijn lieve zoon Job. Maar die is dood. 
Job is nu ver bij God vandaan, 
en ook van de andere dingen, engelen. 
Wat moet God doen? 
 
Hij leest –  geloof het of niet – 
de Psalmen. Hij kent ze nog steeds niet uit Zijn hoofd. 
En wat er staat is zo rustgevend: 
zoveel liederen. 
Een grote wijde zee en talloze kleine dieren en grote 
en bomen, heel veel bomen en altijd water. 
 
‘Er is geen donkerheid en diepe duisternis,’ 
herhaalt Hij bij zichzelf met zwakke stem 
en dan schiet Hem iets te binnen met liefdevolle toorn. 
God huilt al, weigert zich te laten troosten, 
voor Hem is er geen troost over Zijn lieve knecht Job, 
de liefste onder de knechten, 
van wie ieder oog was als de hof van Eden. 
Zijn knecht Job had zijns gelijke niet, 
tot op deze dag, in alle tijden. 
 
 Gelezen in: Kerk en Israël onderweg 
 

VIEREN 
Zondag 4 juli is ds. Pieter ter Veen onze voorganger in de protestantse viering. Het thema voor de 
dienst is: ‘God heb ik lief’, naar aanleiding van het eerste gebod. De lezingen komen uit 1 Johannes en 
uit het evangelie van Mattheus. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Mkithar, hij is pianist. 
Er mogen er weer 50 bezoekers in de kerkzaal. Nu de mondkapjes niet meer verplicht zijn en we weer 
‘íngetogen’ kunnen zingen, hopen wij u weer live te kunnen begroeten in Goede Rede. De collecten 
wordt voorlopig nog gehouden bij de uitgang. 
Aanmelden hoeft niet meer, wel zal uw naam worden genoteerd. We komen wel zo veel mogelijk 
binnen door de glazen deur, houden de afstand op 1,5 m. en drinken nog buiten koffie. We zien u 
graag terug in de vieringen! 
Doordat de opnameploeg te klein is zal er zondag geen opname worden gemaakt om de viering uit te 
zenden. 
 
Vieringen voor de komende weken aanvangstijd 10.00 uur 

   4 juli Protestantse viering, voorganger ds. Pieter ter Veen uit Poort 

 11 juli Katholieke viering. Protestantse viering in De Lichtboog of De Drieklank of online via 
kerkdiesntgemist.nl 

 18 juli Protestantse viering voorganger ds. Riek van Haeringen 

 25 juli Oecumenische viering voorbereid door de Oec. werkgroep liturgie met ds. Bettie Woord. 
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   1 aug. Gezamenlijke protestantse vieringen De Drieklank 

   8 aug. Gezamenlijke protestantse viering in De Lichtboog. Goede Rede katholieke viering. 

 15 aug. Gezamenlijke protestantse viering in Goede Rede voorganger ds. Riek van Haeringen. 
 
Aanmelden voor de vieringen is niet meer verplicht. 
Informatie over de vieringen 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 
 
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. 
In de rode collectezak zit een QRcode om in de kerk te kunnen doneren met uw telefoon. Onder aan 
deze nieuwsbrief leest u nogmaals hoe dat werkt. 
Collectebonnen kopen voor uw giften in de collectezak, kan via rekening: NL39 INGB 0003 9178 27 
t.n.v. Coll. van beheer collectebonnenrekening. Zie ook de laatste pagina. 
In verband met de hogere kosten voor het afstorten bij de bank vragen wij u in de kerkzaal digitaal te 
geven of via collectebonnen. 
Collectedoelen: 
  4 juli 1e Diaconie Fietsenfonds 2e activiteiten Goede Rede 3e Grootonderhoud PGA gebouwen 
11 juli 1e Diaconie VLA 2e Kerkelijke activiteiten Goede Rede 
18 juli 1e Diaconie Duurzaamheid 2e Kerkelijke activiteiten Goede Rede 
25 juli 1e Diaconie IHV 2e Activiteiten Samenwerkende kerken SWK 
  1 aug. 1e Diaconie CZWO 2e Kerkelijke activiteiten Goede Rede. 
  8 aug. 1e Diaconie MWLA 2e Kerkelijke activiteiten Goede Rede 3e Diaconie Algemene kosten. 
15 aug. 1e Diaconie KIA zending Pakistan 2e Kerkelijke activiteiten Goede Rede. 
Deze doelen rekenen op onze steun! 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We ontvingen een geboortekaartje uit Uithoorn.  
Door de WKR is er een felicitatie verzonden en een bedankje ontvangen met de volgende tekst:  
‘Met ons gaat het goed, Fedde groeit als kool en ik voel me steeds fitter. Timber is de komende 1,5 
week nog vrij, dus we hebben alle tijd om te genieten en te wennen aan het leven met ons viertjes. 
Tot binnenkort! Met vriendelijke groet, Florisca van Willegen-Kerkvliet 

mailto:communicatiepknhaven@gmail.com
mailto:goederedepost@gmail.com
mailto:aakstam@gmail.com
mailto:cockyalmere@gmail.com
http://www.goederede.nl/
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U hebt ons blij gemaakt 
Op 22 mei waren wij 40 jaar getrouwd! Dat is wel iets om dankbaar voor te zijn. De kinderen stuurden 
ons die dag als grote verrassing op een romantische speurtocht met een groene lelijke eend. Toen we 
weer thuis kwamen was het hele huis versierd, stonden er prachtige bloemen en lag er een stapel 
kaarten. Een van die mooie bossen mochten we van u allen uit onze kerk ontvangen. De bos lelies is 
echt prachtig geworden. Alle kaarten verrasten ons ook enorm. Wat een lieve wensen van iedereen. 
Dus, u heeft ons blij gemaakt, daarvoor heel hartelijk dank.  
Martien en Dea Borst 
 
We leven mee met: 
Anne en Feikje de Vries, Veerkade 178, 1357 PR vanwege de plotselinge opname van Anne in het 
ziekenhuis van Harderwijk en een verdere hartbehandeling in Amersfoort. Alles is goed verlopen en 
Anne kan thuis verder herstellen.  
 
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. 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 
 
Uit WKR vergadering. 
Wat de vieringen betreft gaan we nog even door in de regelmaat van nu. Dat betekent dat er geen 
protestantse viering in Goede Rede zal zijn op de tweede zondag van de maand tot oktober. 
‘Kerk is open’ voor een kaarsje branden, even stil zijn, gaat in de zomermaanden door. Nu we op 
zondag nog buiten koffie drinken, wachten we nog met de Open Kerk op vrijdagmorgen tot na de 
vakantie.  
Het emeritaat van ds. Tonnis Buurma zal gemarkeerd worden in een feestelijke viering op 5 
september.  
De bevestiging en intrede van ds. Florisca van Willegen- Kerkvliet zal plaatsvinden op 3 oktober, ook 
met een feestelijk tintje. 
 
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. 
‘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 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. 

mailto:dirkjanlagerweij@hotmail.com
mailto:dirkjanlagerweij@hotmail.com
mailto:jhvanhaeringen@dedakkapel.nl
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Toon Je Talenten 2021 
‘Lang gewacht en stil gezwegen. Nooit gedacht en toch gekregen’. 
Ja zeker... De expositie TJT komt er eindelijk aan! 
Op 16 oktober 2021 wordt de expositie feestelijk geopend. Reserveer dus alvast deze datum! 
De inzendingen, die bij jullie op de plank liggen te wachten, kunnen dan in hun volle schoonheid 
worden getoond. Denk niet te min over je eigen prestatie. Stap over de drempel. 
Nog even de spelregels: 
Eigen werk, dus geen kopieën. 
Voor alle soorten werk is er plaats. Het moet wel in de ruimte passen ( aan de muur of op een tafel in 
de hal van Goede Rede). 
Maak een foto van je inzendingen ( 2 stuks mag) en stuur die naar iemand van de commissie met een 
korte tekst. Wij kunnen dan vast een planning maken waar wat komt te staan of hangen. 
De inzendingen kunnen in de week voor de expositie naar Goede Rede gebracht worden. 
Als dat niet mogelijk is kan het werk worden opgehaald. 
We zijn reuze nieuwsgierig wat voor moois jullie gemaakt hebben. Laat ons niet te lang in onzekerheid 
en toon vast, via de mail of per post, een foto van je kunstwerk. 
Met vriendelijke groet Commissie van TJT: 
Alie van Heijningen; van_heijningen@yahoo.com  036 5384099   06-17814120 
Janna Lefering; l.leferingsteenstra@upcmail.nl  036 5379838 
Anja Stam; aakstam@gmail.com  036 5311385 
Ambro Schroten; hermanenambroschroten@gmail.com  036 5354330  06-10621536 
 
Coronamaatregelen bijgesteld 
We blijven volhouden wat betreft afstand houden, handen geven en handen ontsmetten. Fijn dat het 
rijtje steeds korter wordt. Dat geldt voor de gebruikers van Goede Rede op alle dagen. 
We blijven een dringend appel doen op ieders verantwoordelijkheid uit zorg voor elkaar. 
 
Goede Rede Post 
De volgende GoedeRedepost komt op 15 juli 2021. Afhalen in Goede Rede is mogelijk voor 
gemeenteleden zonder internet op vrijdagochtend tussen 11.30 en 12.00 uur. 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 brievenbus 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. 

mailto:van_heiningen@yahoo.com
mailto:van_heiningen@yahoo.com
mailto:van_heiningen@yahoo.com
mailto:lieferinksteenstra@upcmail.nl
mailto:lieferinksteenstra@upcmail.nl
mailto:lieferinksteenstra@upcmail.nl
mailto:aakstam@gmail.com
mailto:hermanenambroschroten@gmail.com
mailto:communicatiepknhaven@gmail.com
mailto:m.vantricht54@gmail.com
mailto:inaoostenbrink47@gmail.com
mailto:jhvanhaeringen@dedakkapel.nl
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Hoe het werkt om met uw Iphone te betalen nadat u de Givt app hebt geinstalleerd, 
ziet u op de strip. 

1 

  
Vooraf stelt thuis in welk 
bedrag u wilt geven per 
collecte. 

2 

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

3 

PG Goede Rede Almere 
Haven. 
Het CvK geeft wekelijks de 
doelen door aan Givt. 

 
4                                                                                  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
Bestellen van collectebonnen: 
Deze bonnen zijn te verkrijgen per kaart van 20 stuks; de prijs is inclusief administratiekosten. 
Kaart met 20x bon € 0,75    (groen)  € 16,00 per kaart 
Kaart met 20x bon € 1,00    (blauw)  € 21,00 per kaart 
Kaart met 20x bon € 2,00    (geel)  € 41,00 per kaart  
Het verschuldigde bedrag maakt u over naar rekeningnummer NL39 INGB 0003 9178 27, t.n.v. College 
van Beheer Collectebonnenrekening.   
Onder de mededelingen geeft u duidelijk aan hoeveel kaarten u wilt hebben van welke soort. 
 


