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Kerkzijn vanuit Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede 
Protestantse en Oecumenische werkgroepen 

Kerkgracht 60, Almere-Haven 
15-07-2021 Goede Rede Post 18 

 
 
 
Aan de Goede Redegangers, 
 
Wandelen in drie dimensies 
Wandelen… 
In de natuur 
met beide benen stevig op de grond  
in gezelschap van de ander  
in het teken van de Ander. 
Wandelen… 
Met open ogen  
met open oren  
met een ontvankelijk hart. 

 
 

Wandelen… 
Is vertragen  
is vereenvoudigen  
is verdichten van ervaringen. 
Wandelen… 
Is loslaten  
is verstillen  
is vertrouwen.  
 
Wandelen… 
Leidt op een natuurlijke wijze  
tot verwondering en dankbaarheid  
leidt tot het besef van verbondenheid 
met alle schepselen  
en de Schepper  
leidt tot het activeren van jouw verbeelding. 
 
Wandelen… 
Is de haast uit je hoofd halen  
is het natuurlijke tempo van de ziel volgen  
is open komen voor 
wat er zich in het hier en nu aandient 
… en als ons gegeven wordt onderweg 
misschien iets van de Ander ervaren 
Een wens in drie dimensies: 
Vrede met wat was 
Vreugde met wat is 
Alle goeds voor de toekomst. 

Tekst: Marijn van Zon 
Opening bij de seizoenwandeling in juni  

  

 
VIEREN 
Zondag 18 juli is ds. Riek van Haeringen onze voorganger in de protestantse viering. Het thema is 
‘Biddend leven’, dat alles te maken heeft met een vertrouwelijke omgang als tussen vrienden. Uit de 
Bijbel wordt Genesis 18: 17-33 en Lucas 11: 1-13 gelezen. In dat evangeliegedeelte vragen de 
leerlingen aan Jezus om hen te leren bidden. En dan volgen daar o.a. de zinnen ‘vraag en er zal je 
gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan’. Krachtige 
woorden, maar ervaren we dat ook? Wie wel eens met de trein naar Den Haag Centraal is gereisd, 
heeft daar misschien weleens in grote letters dit citaat van Paul Biegel gezien: ‘Wie zoekt vindt. Maar 
niet altijd wat hij zocht.’ In dat spanningsveld beweegt zich de overdenking. 
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Zondag 25 juli: de oecumenische viering zal een viering zijn waarin de verhalen over manna in de 
woestijn en de wonderbare broodvermenigvuldiging aan het licht komen. Er is genoeg voor iedereen 
wanneer wij delen. Solidariteit en compassie. Het lied dat centraal staat is LB 330 Woord dat ruimte 
schept. Ds. Bettie Woord gaat mee voor en er zal weer brood en wijn gedeeld worden. Na zoveel 
maanden is dat toch fijn om te doen en zeker als het over brood en delen gaat. Het delen doen we met 
de nodige voorzichtigheid. 
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 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. Deze viering 
wordt opgenomen en zal aan het eind van de middag online te volgen zijn. 
We zien u graag terug in de vieringen! 
 
Vieringen voor de komende weken aanvangstijd 10.00 uur op een rijtje: 

 18 juli Protestantse viering voorganger ds. Riek van Haeringen 

 25 juli Oecumenische viering voorbereid door de Oec. werkgroep liturgie met ds. Bettie Woord. 

   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 is via de volgende contactpersonen/adressen op te vragen: 

 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.  
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 informatie op de website. 
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: 

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 leven mee met: 
Marga en Theo de Wilde, Veldweg 2, 1359 JH, vanwege een operatie die Marga moest ondergaan. 
Marga is weer thuis en wij wensen haar een goed herstel. 
 

mailto:communicatiepknhaven@gmail.com
mailto:goederedepost@gmail.com
mailto:aakstam@gmail.com
mailto:cockyalmere@gmail.com
http://www.goederede.nl/
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Bedankt! 
Hartelijk dank voor alle liefdevolle wensen, kaarten, bloemen en andere wijze van reacties die ik, 
tijdens mijn ziekenhuisopname en bij mijn thuiskomst, van u als Goede Rede gangers mocht 
ontvangen. Ook dat ik opgenomen werd in uw gebeden heeft Feikje en mij veel kracht gegeven. 
Anne en Feikje de Vries.  
 
Horen bij de 80-gers wordt gegeven aan Adri van Baren, Meesweg 12, 1358 BC. Op 15 juli mag hij dat 
vieren en wij feliciteren hem van harte. 
Op 24 juli a.s. mag Cor de Vries, Dijkmeent 21, 1357 EA zijn geboortedag gedenken. Hij hoopt dan 90 
jaar te worden.  
Meeleven van gemeenteleden maakt zorgen lichter en verdubbeld vreugde. Leuk als u een kaartje 
stuurt. 
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 de WKR   
Hoewel we nog een vergadering hebben komende maandag (19 juli) 
hebben we vorige week op ontspannen wijze het jaar afgesloten in 
de buitenlucht. 
 
Markering emeritaat ds. Tonnis Buurma 
De plannen voor de feestelijke viering op 5 september krijgen vaste vorm. Met corona nog steeds 
actief, houden we met alles rekening. De viering zal in ieder geval rechtstreeks uitgezonden worden, 
zodat u allen kunt meekijken en -luisteren. Vooraf aan deze GoedeRedepost heb u informatie 
ontvangen over hoe u een bijdrage kunt leveren aan een onvergetelijke dag voor Tonnis. 
 
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 open kunnen 
stellen voor mensen die er behoefte aan hebben om even stil en/of bij God 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. 
Dirk-Jan zal in augustus met vakantie gaan en Riek is vanwege vakantie in de laatste week van augustus 
afwezig. 
 

mailto:dirkjanlagerweij@hotmail.com
mailto:dirkjanlagerweij@hotmail.com
mailto:jhvanhaeringen@dedakkapel.nl
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Motivatie en inspiratie  
Heel blij waren we dat we onze Spirituele seizoenwandeling in juni weer op konden pakken. Jammer 
dat het in het afgelopen jaar geen doorgang kon vinden. We wandelen steeds ongeveer 5 km en 
onderweg hebben we stof tot praten, want een aantal gespreksvragen gaat mee. We spreken over  
wat we onderweg zien en genieten van de seizoenswisseling. Goede Rede is het beginpunt met een 
gedicht of gebed en dan gaan we in kleine groepjes op weg.  
Tot nu toe liepen we steeds een route vanuit Goede Rede, maar we willen onze vleugels uitslaan. De 
volgende keer gaan we in het Kromslootpark wandelen. Er zal tijdig aangegeven worden wanneer dat 
zal zijn en u bent van harte uitgenodigd om mee te wandelen. 
Gemma Stroet 
 
Nu het weer kan en mag: Ontmoetingen rondom de Psalmen 
Tonnis Buurma organiseert in de vakantietijd op woensdagochtend voor thuisblijvers een 
ontmoetingsmoment rondom de Psalmen. Aan het einde van deze GoedeRedepost vindt u daar 
informatie over. U bent van harte welkom! 
 
Samenvatting financieel jaarverslag BHC 2020 
Inzet vrijwilligers.  
De inzet van de vele vrijwilligers bij de activiteiten in het kerkgebouw maakte het in de afgelopen jaren 
mogelijk om de jaren af te sluiten met een positief resultaat. Door de effecten van de corona crisis is 
dit in 2020 niet mogelijk geweest; bijvoorbeeld de inkomsten uit verhuur en keuken/barverkopen 
waren € 14.508 in plaats van de € 61.687 in 2019.  
Besparing door inzet van vrijwilligers 
De eigenaren van het kerkgebouw hebben besloten dat besparingen, die bereikt worden door de inzet 
van vrijwilligers - bijvoorbeeld bij de uitvoering van groot onderhoud - voor een deel ten gunste 
kunnen komen van de reserve voor eigen acties. Helaas is dit in 2020 niet mogelijk in verband met het 
grote exploitatie verlies door het wegvallen van verhuur en barverkoop inkomsten als gevolg van de 
corona crisis. Besparingen door inzet van de vrijwilligers zijn er desondanks zeker geweest in 2020. Bij 
het vernieuwen van de dakbedekking en gelijktijdig onderhoud is er door inzet van vrijwilligers een 
besparing in de kosten gerealiseerd van omstreeks € 20.850.  
 
Staat van Baten en Lasten 

Baten  Realisatie 2020 Realisatie 2019 

Bruto marge keuken/bar €   3.952 € 29.312 

Verhuur zalen € 10.556 € 32.375 

Totaal baten € 14.508 € 61.687 

Lasten   

Energie + water € 21.005 € 17.027 

Klein onderhoud gebouw 
/inventaris 

€   4.670 €   6.518 

Schoonmaak €   1.762 €   2.131 

Bestuurskosten €   1.382 €      818 

Overige lasten €   4.686 €   4.836 

Totaal lasten € 33.490 € 31.329 

Bovenstaand beknopt overzicht laat zien dat de lasten over 2020 nagenoeg gelijk zijn gebleven ten 
opzichte van 2019, maar dat de inkomsten in 2020, zoals reeds opgemerkt, veel minder waren dan in 
2019. Dit door de geheel of gedeeltelijke en langdurige sluiting van Goede Rede als gevolg van de 
corona-crisis. 
Mocht u het volledige jaarverslag 2020 willen ontvangen, stuur mij dan s.v.p. een email:  
w.f.devries@kpnmail.nl  
Namens de Beheer Commissie, Wilco de Vries 

mailto:w.f.devries@kpnmail.nl
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Coronamaatregelen bijgesteld 
We blijven volhouden wat betreft afstand houden, handen geven en handen ontsmetten. We hopen 
dat we het hiermee veilig genoeg houden. Dat geldt voor alle gebruikers van Goede Rede op alle 
dagen. Het dringende appel op ieders verantwoordelijkheid uit zorg voor elkaar blijft van kracht. 
 
Goede Rede Post 
De volgende GoedeRedepost komt over vier weken op 12 augustus i.v.m. de gezamenlijke 
Protestantse vieringen in vakantietijd. Afhalen van GoedeRedepost 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 

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

ZOMERONTMOETINGEN VOOR IEDEREEN IN 
‘GOEDE REDE’ RONDOM DE PSALMEN 

 
Gedurende de vakantieperiode bied ik u de mogelijkheid 
om samen in de kapel van het oecumenisch kerkcentrum 
‘Goede Rede’ enkele weken het boek van de Psalmen 
open te slaan.  
De Psalmen zijn zo oud, maar ook zo nieuw. Ze worden 
nog steeds gezongen en opnieuw vertaald. Ze blijven 
ontroeren, verbinden, maar soms ook irriteren. De 
Psalmen zijn gedichten, liederen die niet altijd direct hun 

geheim prijsgeven. Ze vragen er steeds om, om gelezen en uitgelegd te worden. Op deze manier 
brengen ze ons al vertellend, uitleggend en zingend dichter bij onszelf en bij de Bron van ons bestaan.  
Daarom nodig ik u uit voor de ontmoetingen rondom een Psalm. Welke Psalm aan de orde komt is nog 
even een verrassing. Ik zal er iets over vertellen en uitleggen. Vervolgens willen we naar aanleiding van 
vragen die de Psalm oproept, luisteren naar onszelf: hoe wij de psalm beleven en ervaren.  
Kunt u een keer niet dan is dat geen probleem, want elke keer komt er een andere Psalm aan de orde! 
De volgende keer schuift u gewoon weer aan. Gezien de coronamaatregelen vraag ik u wel of u  zich 
wilt opgeven als u van plan bent op die woensdag te komen. Dit kan bij Ina Oostenbrink: 
inaoostenbrink47@gmail.com of bij mij: dsbuurma@xs4all.nl  
Door deze manier van samenzijn kunnen we elkaar op een inspirerende wijze ontmoeten. 
 
De volgende data op de woensdagmorgen van 10.00 uur – 11.15 uur heb ik in ‘Goede Rede’ 
gereserveerd: 21 en 28 juli en 4 en 25 augustus. 
Graag tot ziens,  
ds. Tonnis Buurma 

mailto:communicatiepknhaven@gmail.com
mailto:m.vantricht54@gmail.com
mailto:inaoostenbrink47@gmail.com
mailto:jhvanhaeringen@dedakkapel.nl
mailto:inaoostenbrink47@gmail.com

