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Beste Goede Rede bezoekers,   
 
Als geloofsgemeenschap in Goede Rede hebben wij 
gedurende de corona periode geprobeerd om de 
kerkdiensten bij u in huis te brengen. Dit gebeurde 
via opnames in de kerkzaal, zodat de ons 
vertrouwde omgeving zichtbaar was. Op dinsdag of 
woensdag opnemen, zodat er ruime tijd was voor 
de montage om u op zondag naar de viering te laten 
luisteren naar een protestantse, katholiele of 
oecumenische viering. 
Heel veel dank zeggen wij daarvoor aan Jan Denkers, Hajo Witzel, Roland Schaink, Myrthe Scholten, 
Ben Jonasse en Henk Sloot van de beheercommissie. 
In een later stadium bij het uitproberen van rechtstreeks uitzenden kwam daar ook bij Jordy Veenstra. 
In de fase naar de livestreaming heeft hij veel tijd gestoken in het onderzoek naar de apparatuur die 
nodig is en de manier waarop dat een vaste plaats kan krijgen in de kerkzaal. Daarbij steeds rekening 
houdend dat alleen medewerkers in beeld komen. Zeker ook voor Jordy een credit voor zijn inzet en 
tijd. 
 
Er is goedkeuring van het College van Kerkrentmeesters om de apparatuur aan te schaffen. Er wordt 
net als in De Drieklank en De Lichtboog verwacht dat we ook zelf via de extra actie Kerkbalans een 
bijdrage leveren. 
Die extra actie mag worden gehouden vanwege inkomstenderving door corona; al twee jaar geen 
rommel- en boekenmarkt is een aanzienlijk bedrag. De opbrengst van de actie mag in zijn geheel 
worden besteed voor het eigen gebouw. De keuze is op de live stream gevallen omdat het positief 
werkt voor de verbinding in de geloofsgemeenschap en ons kerkgebouw weer een faciliteit rijker 
wordt. 
 
De aanschaf 
Er is een computer gebouwd die special geschikt is voor het live kunnen uitzenden van beelden. Deze 
zal worden ingebouwd in een mobiele kast/tafel met twee beeldschermen. 
Een nieuwe vaste, op afstand bedienbare camera zorgt voor de beelden in de grote kerkzaal en een 
tweede (mobiele) camera kan gebruikt worden bij eventuele opnames vanuit de kapel of als extra 
camera in de grote kerkzaal. 
De totale kosten van deze installatie zijn ca. € 4500, = 
 
De Beheerscommissie heeft weer een rekeningnummer beschikbaar voor deze actie. 
Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op rekening nummer: 
NL 22 INGB 0006 9326 99 t.n.v. Beheerscommissie Goede Rede, o.v.v. live streaming 
Wij hopen dat we ook voor deze actie weer op uw bijdrage mogen rekenen. 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij Goede Rede wij weten ons daardoor gesteund. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Beheercommissie en WKR, 
Henk Sloot 
Freddy Lusken 
Jan Denkers 

             Ina Oostenbrink 


