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Aan de Goede Redegangers
De Toonladder
Mag ik dan God, met een noot of zes,
een muzikale wens aan uw adres uitspreken.
Do-of in ons alle muziek die aanzet tot haat
en die de wereld onderdompelt in het kwaad.
Re-gel de warmte van onze menselijke klanken
opdat wij elkaar en u nooit vergeten te danken.
Mi-nimaliseer de valse noten in ons leven
en leer ons die ook aan anderen te vergeven
Fa-ntastisch zijn de liederen van uw zoon,
zo te kunnen zingen is ook onze grootste droom.
Sol-ist willen we niet zijn in deze korte levenstijd
dirigeer ons hart op het ritme van solidariteit
La-at ons elke dag zoeken naar één lief woord,
dat mee kan klinken in het hemels akkoord
Si-erlijk willen wij met al die noten spelen en leren
om zo elke dag een mooi lied te componeren.
(ingestuurd door Anneke van Huissteden)

VIEREN
We zijn zondag halverwege de veertigdagentijd; het is dan de 4e zondag (14 maart) met de fraaie
naam ‘Laetare’ ofwel: verheugt u. Omdat wij weet hebben van Pasen kunnen we ons reeds op dat
blijde vooruitzicht verheugen. Dan is er een katholieke viering vanuit Goede rede.
Op 21 maart is er een online protestantse viering, met ds Riek van Haeringen als voorganger. Deze
5e zondag van de veertigdagen heet wel zondag ‘Judica’ naar psalm 43 ‘Doe mij recht’. Die psalm
zal dan ook klinken in de dienst. Uit het evangelie wordt Johannes 12: 20-33 gelezen. Een gedeelte
met veel facetten, die allemaal te maken hebben met wie Jezus is en wat hem te wachten staat.
Dit keer is er ook een verhaal voor kleine en grote mensen. Na die dienst is er weer een:
Digitaal koffiemoment
Het was fijn om elkaar te
ontmoeten met digitale koffie via
Zoom op de afgelopen twee
zondagen. Nog niet bij iedereen
was de verbinding goed, maar al
doende zal het steeds beter
gaan. Even uitwisselen wat de
dienst ons deed, het wel en wee
van onszelf doorgeven - het zijn
waardevolle momenten in het
gemeentezijn.

De volgende keer is op 21 maart om 11.15 uur na de online viering.
Als u mee wilt doen kunt u een mail sturen naar goederedepost@gmail.com en u krijgt uiterlijk
zondagmorgen een mail waarin de Zoomlink staat vermeld.
Als Zoom al is geïnstalleerd op uw laptop, IPhone of Ipad kunt u vanaf 11.15 uur de link uit de
email activeren. Als u de stappen volgt wordt u ontvangen door Riek, die dit keer online de
gastvrouw is.
Met de button ‘mute’ of de microfoonafbeelding bent u te horen voor iedereen, met ‘unmute’,
d.w.z. met de rode streep door het icoontje van de microfoon, bent u luisteraar. Spreektijd vragen
we aan door de koffiemok omhoog te houden.
Vieringen voor de 40 dagentijd tot en met Paaszondag
 14 maart RK viering. Protestantse viering via kerkdienstgemist.nl
 21 maart Protestantse online viering met ds. R. van Haeringen
 28 maart Palmzondag Oecumenische online viering. Zaterdags zal er met een aantal kinderen
en hun ouders een palmpaasoptocht gehouden worden, die onderdeel van de onlineviering
wordt.
Stille week
Gedurende de Goede of Stille Week is er elke avond een online viering te beluisteren en bekijken.
Op maandag, dinsdag en woensdag is dat in de vorm van een korte vesper.
Voor de andere dagen geldt dat er ’s avonds een Oecumenische viering online staat. Dus op:
o 1 april Witte donderdag Oecumenische viering
o 2 april Goede vrijdag Oecumenische viering
o 3 april Stille Zaterdag online Oecumenische viering van de Paasnacht.
 4 april Paaszondag 10.00 uur Protestantse viering met ds. R. van Haeringen (zo mogelijk: life).
De Protestantse Kerk heeft onlangs het advies t.a.v. de kerkdiensten bijgesteld. U hebt dat al
gemerkt: er mocht afgelopen zondag weer gezongen worden met een klein groepje. We gaan
echter nog even door met de online vieringen. Wel zo veilig en dan is het ook voor iedereen
mogelijk om op zondagochtend de dienst te volgen. Bij een viering met een beperkt aantal
kerkgangers ‘life’ aanwezig, wordt de dienst ter plekke opgenomen en pas later online gezet. De
verwachting is nu dat de Paasviering weer ‘life’ zal zijn.
Collecten
Ook als er geen viering is vanuit Goede Rede, is het toch mogelijk 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.
14 maart: 1e Kerk in Actie Binnenlandsdiaconaat 2e Activiteiten in Goede Rede t.b.v. pastoraat
21 maart: 1e Diaconie DOA Diaconale Opvang Almere 2e steun aan Tienerkamp Almere
28 maart: 1e Diaconie VLA/voedselbank; 2e SWK; 3e Grootonderhoud Goede Rede.
1 april: 1e Diaconie IHV Individuele Hulp Verlening 2e Oecumenische samenwerking SWK.
2 april: geen collectes
3 april: 1e MWLA Diaconie Meubel Witgoed Loket Almere 2e Oecumenische samenwerking SWK.
4 april: 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat 2e Activiteiten in Goede Rede t.b.v. vieringen
Deze doelen rekenen op onze steun!
NB. Bij het gebruik van een PGA rekeningnummer wordt door de bank vaak gevraagd of u
bedoelde PKN te Utrecht. Dit komt voort uit het feit dat de PKN te Utrecht staat ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel en de plaatselijke gemeenten niet.

Bij het invullen van de giften op uw belastingformulieren kan ook gevraagd worden naar het ANBI
nummers van goede doelen. Misschien makkelijk voor u als we die van het kerkelijk terrein
vermelden.
Voor Kerkbalans en collectegiften Protestantse Gemeente Almere(PKN) is het ANBI nummer:
824138545
Voor de Algemene Diaconie geldt ANBI nummer: 815544121
OMZIEN NAAR ELKAAR
Nog steeds zitten wij gevangen in de maatregelen van de pandemie en we missen elkaar iedere
zondag. Toch proberen we in het kerkenwerk te blijven zoeken naar verbinding met elkaar. Het
onderlinge meeleven is daarin van belang. Daarom benoemen we graag het wel en wee in de
Goede Rede post en om dat te kunnen doen horen we het graag als er iets is waar aandacht voor
nodig is, zowel in vreugde als in zorg en verdriet.
*Mevrouw Irene Visser bedankt voor alle post en goede woorden die ze mocht ontvangen na het
overlijden van haar zoon Arjan. Daar ze van velen geen adres had vroeg ze om het in
GoedeRedepost te plaatsen. De bedankkaart is gescand aan het eind van deze post geplaatst.
*Er wordt bemoediging gevraagd in een bijzonder moeilijke tijd voor Hans en Diny Hegeman,
Hartenveld 1, 1359 HS.
*Mevrouw Marjan Borger, Olstgracht 131, 1315 BK is even onthand, omdat er voor de 3e keer een
ingreep aan haar hand nodig was.
*Mevrouw Bekendam, Oostgriend 6, 1356 HA heeft een groet van de gemeente ontvangen na een
ziekenhuisopname. Fijn dat ze naar huis kon voor het verdere herstel.
*De heer Kees van Woudenberg, Jaagmeent 205, 1356 kampt met een mobiliteitsprobleem wat
hem aan huis gebonden houdt.
*Het gouden paar Arnold en Eefje Schilder, Wolkenveld 26, 1359 HB Almere-Haven, vierde op 26
februari jl. hun 50-jarig huwelijksjubileum, ze hebben vanuit Goede Rede een felicitatie
ontvangen.
Afgelopen zondag is de nieuwe Katholieke kerk
ingezegend en in gebruik genomen. Een mijlpaal
voor het Rooms Katholieke kerkbestuur. Voor veel
leden van Almere Haven is dit echter geen
vreugdevol bericht, immers zij gaan een bekende
omgeving en bekende gezichten missen. Een
verandering die naast vreugde ook pijn met zich
meebrengt. Fijn dat er ruimte is gegeven om eens
per maand toch een RK dienst te houden in Goede
Rede.

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

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’
Ontdekte de brief nog op mijn stapeltje ‘to do’, en nog enkele reacties kwamen er binnen na de
oproep in GoedeRedepost. Ligt er bij u ook nog een niet ingevuld toezeggingsformulier van
Kerkbalans? U kunt het alsnog per post opsturen naar: Kerkelijk bureau PGA, Chicagostraat 101,
1334 KD Almere of gescand naar: kerkelijkbureau@pkn-almere.nl
Wij rekenen op uw medewerking!
Wijkkerkenraad
Op 15 maart is er weer een WKR vergadering. Leden van de beroepingscommissie zullen in deze
vergadering mededelingen doen over hun zoektocht naar een predikant. Verder staan de
communicatiekanalen op de agenda en gaan we een besluit nemen over de vieringen voor de
komende maanden april en mei.
Wij hebben binnen de kerkenraad nog een vacature voor een diaken, die ook Haven kan
vertegenwoordigen in de Algemene Diaconie. Weet u iemand voor wie dit een passende kerkelijke
taak is, wilt u zijn/haar naam dan doorgeven aan de kerkenraad?
Ook zoeken we nog twee vrijwilligers voor andere taken:
 een bezorger voor Spirit voor de wijk van Kees van Woudenberg, het gaat om een deel van de
Grienden nabij de Jaagmeent. U kunt zich melden bij Ina Oostenbrink tel. 5333497 of
goederedepost@gmail.com
 iemand die mee kan helpen om de vieringen op te nemen en te monteren. Ook als er weer
kerkgangers bij de diensten aanwezig mogen zijn, zal dat voorlopig nog om een beperkt aantal
maximaal 30 personen gaan. Dus ook dan moeten de diensten opgenomen worden en online
gezet. Daarvoor is echt DRINGEND hulp nodig. Informatie bij Hajo Witzel: hajo@planet.nl
N.a.v. de schuldbelijdenis, uitgesproken in de Kristallnachtgedenking door de scriba PKN
PKN-voorman René de Reuver trok begin november vorig jaar in de Amsterdamse Obrechtsjoel
het boetekleed aan voor de rol die de kerk heeft gespeeld in het opkomend antisemitisme voor de
Tweede Wereldoorlog, en voor haar gebrek aan moed om tijdens de Duitse bezetting ‘voor de
Joodse inwoners van ons land positie te kiezen’.
Als wijkkerkenraad van de PKN in Almere Haven zijn wij hierop aangesproken, en er op gewezen
dat deze verklaring geweld doet aan de (gereformeerde, lutherse of hervormde) kerk, die
helemaal niet zou hebben weggekeken van de Jodenvervolging.
Vanuit de verantwoordelijkheid die wij als WKR hebben, hebben wij onze generale synode daarom
aangeschreven; met als kern:
"... Er bestaat geen twijfel over de verwerpelijkheid van antisemitisme, en onze opdracht ons
hiertegen te verzetten... toen, tijdens de bezettingsjaren, maar ook in de jaren daarna. En het is
schokkend om te moeten constateren dat dit ook in onze huidige tijd een actueel thema is. Ons als
PKN hierover uitspreken en ons standpunt hierin blijven benadrukken is essentieel.
Echter de uitgesproken schuldbelijdenis is in onze beleving te generalistisch, en doet daarmee
mensen te kort die in die dagen zich op vele manieren hebben verzet; gewone burgers,
burgemeesters, predikanten, maar ook andere leden van onze kerken. ..."
De beleidssecretaris moderamen van de generale synode reageerde in een persoonlijke brief.
Daarin bedankte zij ons met het door ons afgegeven signaal.
Ook andere (heftige) reacties vanuit de nabestaanden van het voormalig verzet waren bij het
moderamen binnen gekomen.
Wij blijven over deze kwestie in gesprek; als geloofsgemeenschap van Goede Rede mag u ons
aanspreken op onze verantwoordelijkheid daarin.
Namens de wijkkerkenraad, Hajo Witzel

Bericht van de beroepingscommissie
De beroepingscommissie heeft een paar intensieve weken achter de rug. Er zijn (online)
gesprekken gevoerd met predikanten, die gereageerd hadden op onze vacature. Met als
verheugend resultaat dat de commissie a.s. maandag (15 maart) in de vergadering van de
wijkkerkenraad met een voordracht kan komen! Want zo gaat het toe in de kerk: de
beroepingscommissie zoekt iemand en de kerkenraad beslist of ze met die kandidatuur in kunnen
stemmen. Behalve de wijkkerkenraad is ook de instemming van de Algemene Kerkenraad nodig en
die vergadert 17 maart. Als beide kerkenraden de kandidatuur van de door de
beroepingscommissie gekozen kandidaat steunen, kunnen de gemeenteleden er in gekend
worden. In normale tijden zou daarvoor een gemeenteavond georganiseerd worden. Dat zal nu
niet gaan. Hoe het dan wel moet of kan? Daar zal nog een oplossing voor gevonden moeten
worden.
Maar pas nadat de gemeenteleden er in gekend zijn kan de kerkenraad er toe overgaan om een
beroep uit te brengen. We moeten dus nog even geduld hebben.

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 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 dit 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, omdat er nog geen nieuwe predikant is. Beide predikanten waren
hiertoe bereid. De taakverdeling blijft grotendeels hetzelfde op één verschuiving na. Voortaan zal
Dirk-Jan Lagerweij de wijkkerkenraad bijstaan 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.

Goede Rede Post
De volgende post komt op 25 maart 2021
Mocht u zelf de post graag op papier willen ontvangen, 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. 0365384099. Kent u iemand die wel een computer, smartphone of tablet heeft, maar desondanks
Goede Rede post nog niet in zijn/haar mailbox ontvangt, geeft u dan alstublieft diens mailadres
door 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

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

