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Aan de Goede Redegangers
Groen ontluikt de aarde
uit het slapend graan,
nu de zon de zaden
roept om op te staan.
Liefde staat op,
wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt, als koren,
halmen, vol en groot.

Onder steen bedolven
lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten
in de harde rots?
Diep in het graf
is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend
nieuw ontkiemt tot graan.
Zaad van God, verloren
in de harde steen
en ons hart, in doornen
vruchteloos alleen –
heen is de nacht,
de derde dag breekt aan.
Liefde staat te wuiven
als het groene graan.
Liedboek lied 625

VIEREN
We zijn bij de eerste zondag na Pasen, ‘beloken’ Pasen genoemd, wat betekent dat de luiken nog
gesloten zijn (Joh. 20:19). De ommekeer is nog niet doorgedrongen, hoe kunnen de leerlingen
zonder Jezus’ aanwezigheid verder met hun leven? Met Pasen hoorden we het uit Marcus: ‘Ga
terug naar Galilea, ga terug naar waar je je thuis bent en waar alles begon.’
In De Lichtboog is een gezamenlijke viering voor protestants Almere, voorganger is ds. Pieter ter
Veen. Hij schrijft als inleiding op deze zondag:
De zondag na Pasen heet in de liturgische traditie "quasimodo geniti". In goed Nederlands "als
pasgeboren kinderen". Dat "pasgeboren kinderen" slaat op de mensen die in de paasnacht
gedoopt zijn. De evangelielezing is op deze zondag uit Johannes 20: 19-31. Die geeft dus een uitleg
van dat "opnieuw geboren zijn": Jezus blaast op zijn leerlingen als teken dat ze de Heilige Geest
ontvangen. Zo worden ze opnieuw geboren. De ontmoeting met Thomas is daarop een vervolg.
Het gaat dus niet om de ongelovige Thomas, maar ook Thomas wordt opnieuw geboren. En aan
die geboorte wordt vastgeknoopt, dat dat ook is weggelegd latere generaties. De vraag is
natuurlijk: wat heeft dat ons vandaag nog te zeggen?
Digitaal koffiemoment
Na de post die deze week is verstuurd lijkt het ons goed om deze zondag (11 april) om 11.00 uur
weer digitaal een kop koffie te drinken. Even uitwisselen wat ons bezighoudt, het wel en wee van
onszelf doorgeven - het zijn waardevolle momenten in het gemeentezijn. Als u zich daarvoor vóór

zondagmorgen aanmeldt bij goederedepost@gmail.com dan krijgt u zondagochtend een mail met
de Zoomlink toegestuurd. Even voor 11.00 uur kunt u de link uit die email activeren. Als u de
stappen volgt, wordt u ontvangen door Ursel Kriekjes, die dit keer online gastvrouw is. Daarna
moet u nog wel even de icoontjes van geluid en beeld in de juiste stand klikken.
Spreektijd vragen we aan door de koffiemok omhoog te houden.
Vieringen voor de komende weken
 11 april 10.30 uur Een gezamenlijke protestantse viering met ds. Pieter ter Veen, u kunt deze
viering zowel rechtstreeks als later beluisteren via de website van Almere Stadspoort.
www.pknalmerestadspoort.nl
 11 april Vanaf april is er op de 2e zondag van de maand een Katholieke viering in Goede Rede.
 18 april Protestantse viering; voorganger ds. Riek van Haeringen.
 25 april Oecumenische viering die is voorbereid door de oecumenische werkgroep liturgie.
Het advies van de Protestantse Kerk is vorige maand bijgesteld. U hebt dat al gemerkt: er kan weer
gezongen worden met een klein groepje. Bij een viering met een beperkt aantal kerkgangers
aanwezig, proberen we wel een opname te maken. Deze opname kunt u dan aan het einde van de
dag online volgen. Achter de schermen wordt uitgeprobeerd of het mogelijk is een rechtstreekse
verbinding (een zgn. livestream) tot stand te brengen. Als dat gaat lukken kunnen de thuisblijvers
de dienst gewoon ’s morgens volgen. Maar zover is het nog niet.
Aanmelden voor de viering van 18 april
Voor de protestantse viering op 18 april kunt u zich (mits u géén klachten hebt die op corona
zouden kunnen duiden) t/m vrijdag 16 april opgeven via e-mail:
communicatiepknhaven@gmail.com of goederedepost@gmail.com (Ina) of per telefoon: 0365333497 (Ina Oostenbrink).
Er mogen 30 personen aanwezig zijn, buiten de medewerkenden om. U komt binnen via de glazen
deuren. Vanaf het moment van binnenkomst houden we ons aan de voorgeschreven adviezen:
handen ontsmetten, 1,5 meter afstand houden en een mondkapje gebruiken tijdens het
verplaatsen. Liefst geen toiletgebruik. Er is ook géén koffie.
U bent wél weer welkom!
Collecten
Het CZWO project ‘Kinderen in
Zuid-Afrika’, dat wordt gedragen
door alle diaconieën van
Flevoland, is bedoeld om
jongeren in Pretoria weer
toekomstperspectief te bieden.
Er werd bij de collecte op
paaszondag vermeld dat er een
bloemenzaadactie aan gekoppeld
is. Op bijgaande afbeelding ziet u
hoe u deze kunt bestellen.
U mag uw bestelling ook
telefonisch doorgeven aan Ineke
Frederiks. Haar nummer is:
531 43 35
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.
Collectedoelen:
11 april: 1e Algemene Diaconie afdracht quotum; 2e Kerkelijke activiteiten.
18 april: 1e Diaconie Fietsenfonds; 2e Kerkelijke activiteiten.
25 april: Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat; 2e Kerkelijke activiteiten
Deze doelen rekenen op onze steun!
NB: 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
Afgelopen zondag ging er een groet ter bemoediging naar mevr. van Rooyen- Hoekwierde 111 als
bemoediging. Ook was zij jarig deze dag. Ze laat weten dat ze blij verrast was met de aandacht.
Een bos bloemen ging ook naar ds. Riek van Haeringen als dank voor haar betrokkenheid bij Goede
Rede en de begeleiding van de beroepingscommissie.
Op paaszondag hebben we voor Hans Albert Hegeman (vermeld in de vorige GoedeRedepost),
voor Wout Verkaik en voor Bep Vlam een kaars ontstoken aan het licht van de paaskaars.
Op 2 april is er in
Goede Rede
afscheid genomen
van Elizabeth Vlamden Braber,
Groenhof 7, 1352
AA. Bep is overleden
op 29 maart. Haar
zoon en dochters
met hun partners en
de kleinkinderen
wensen we sterkte en nabijheid voor de
komende periode.
Bep was een trouwe kerkganger en actief
betrokken bij Goede Rede. Voor velen was zij
een bekend gezicht.

Ons meeleven gaat
uit naar mevrouw
Jelly Verkaik, haar
kinderen en
kleinkinderen,
Veerkade 140, 1357
PR. Op 2 april
hebben zij afscheid
genomen van Wout
Verkaik in de aula
van het crematorium
te Hilversum. Wout
is overleden op 28 maart. Jelly zal, na bijna
58 jaar samen te zijn geweest met Wout,
haar levensweg alleen met de herinnering
aan hem verder moeten gaan. Wij wensen
haar levenskracht en sterkte.

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

DE OPEN KRING IN CORONATIJD
catechese voor mensen met een beperking

Onze Open Kringers kunnen
niet wachten tot we weer
van start kunnen gaan. We
hopen natuurlijk op
september. Eenmaal in de
veertien dagen komen wij
dan weer bij elkaar op
maandagavond in gebouw
Rondo aan de J.S. Bachweg
13, Almere Stad. We hebben
elkaars knuffel nu al meer dan een jaar moeten missen.
Palmpasen was altijd één van onze hoogtepunten. We versierden met elkaar de stokken en
kwamen dan samen op de zondag voor Pasen in de kerk in Almere Haven om met elkaar
Palmpasen te vieren. Samen zongen en baden we en lachten om de ezel. Door Corona hebben we
nu al voor de tweede keer Palmpasen niet met elkaar in de kerk kunnen vieren. We hebben wel
online kunnen kijken naar een feestelijke viering waarin gelukkig ook de ezel weer een hoofdrol
had. Dat was toch weer even genieten. Dank aan de mensen die dat mogelijk hebben gemaakt. Als
het weer mag dan gaan we in juni 2022 zeker ook weer een dagje uit met elkaar. Dat was
financieel altijd mogelijk mede door de giften gedaan tijdens de jaarlijkse Palmpasen collecte.
Deze collecte kon nu al twee jaar op rij niet plaatsvinden. Daarom vragen we u via dit bericht om
onze Stichting te steunen.
Giften en donaties zijn welkom en fiscaal aftrekbaar
Rekeningnummer: NL11 RABO 0103 5531 77
t.n.v. Penningmeester Stichting De Open Kring, Almere
Namens het bestuur en alle vrijwilligers, Marjan Westerman (voorzitter)
Solidariteitskas
Deze week ontvangt u een verzoek om bij te dragen aan de solidariteitskas van de PKN.
Hulpbehoevende gemeenten kunnen een beroep op dit fonds doen. De eigen gemeenten, dus ook
de Protestantse Gemeente Almere deelt mee in de opbrengst.
Wij rekenen op uw solidariteit!
Wijkkerkenraad
Na de berichtgeving in de viering van afgelopen zondag ontvangen alle gemeenteleden deze week
per email of per post alle informatie die nodig is om de voorgedragen kandidaat ds. Florisca van
Willegen-Kerkvliet te beroepen als predikant voor 0,5 fte in Almere Haven. De gemeenteavond
wordt online gehouden op 16 april om 20.00 uur. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de
voorzitter, Hajo Witzel: hajo@planet.nl. U krijgt dan tijdig de link toegestuurd.
Op de website www.goederede.nl staat het kennismakingsfilmpje met ds. Florisca Van Willegen.
Wat de vieringen betreft is nu afgesproken om na Pasen door te gaan met het houden van fysieke
vieringen. Er zal worden geprobeerd deze ook uit te zenden. Het aantal technische vrijwilligers
voor de montage is erg klein of uitzenden altijd zal lukken is de vraag. Hebt u aspiraties op dit
gebied meld u dan aan bij Hajo. Of kent u iemand die dit zou kunnen doen, geeft u dan zijn of haar
naam door.

Zonnepanelen op Goede Rede, helpt u mee dit te realiseren?
U heeft waarschijnlijk het bordje wel gezien dat naast de hoofdingang van Goede Rede hangt.
Dat bordje geeft aan dat we een ‘Groene kerk’ zijn, d.w.z. dat we als gemeenschap bezig zijn met
duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en vergroenen van onze gemeenschap.
Maar wat houdt dit in voor Kerkcentrum Goede Rede?
In de afgelopen jaren zijn zo ongeveer alle ramen van thermopane beglazing voorzien, is op de
plaatsen waar men bij kon isolatie aangebracht en is bijna alle verlichting vervangen door
spaarlampen of ledverlichting.
Deze laatste aanpassing heeft al voor een flinke besparing op de energierekening gezorgd.
Verder worden inmiddels papier, plastic en andere materialen gescheiden.
Op dit moment is het platte dak van het Goede Rede van een nieuwe waterdichte laag voorzien en
is er gelijktijdig een 7 centimeter dikke isolatielaag aangebracht om energie te kunnen besparen.
De volgende stap die we als beheercommissie willen zetten is het installeren van zonnepanelen
op het dak. Dan doen we het bordje ‘Groene kerk’ nog meer eer aan.
Omdat het onderhoud van Goede Rede veel geld kost, is voor iets extra’s, zoals de aanschaf van
zonnepanelen, geldwerving noodzakelijk.
Hoewel we de kosten extra laag proberen te houden door de installatie en aanleg in eigen beheer
uit te voeren, is toch nog ongeveer € 10.000 nodig.
Wij willen u hierbij vragen mee te helpen de aanschaf van zonnepanelen financieel rond te krijgen.
Eén zonnepaneel kost iets meer dan 100 euro, wij zouden er ongeveer 50 willen plaatsen.
Het zou ontzettend fijn zijn als u een half of een heel zonnepaneel zou willen sponseren.
Maar natuurlijk wordt elke bijdrage voor de zonnepanelen op prijs gesteld, want wij zijn ons
bewust dat wij alleen met elkaar dit plan kunnen realiseren.
Wij willen aan de hand van een “zonnepaneel-meter” u op de hoogte te houden van het resultaat
van de sponsoractie en na plaatsing van de panelen middels een overzicht wat de opbrengsten
zijn. Wij hopen de investering in 50 panelen in ca. 7 jaar terug te verdienen.
Wij willen zo snel mogelijk beginnen om dit jaar al te profiteren van de zonnepanelen en hopen
daarom medio april voldoende sponsoren te hebben om de 50 panelen te kunnen aanschaffen.
Vriendelijk groetend namens de Beheercommissie,
Henk Sloot.
Giften ten behoeve van zonnepanelen voor Kerkcentrum Goede Rede kunnen worden
overgemaakt naar de volgende bankrekening:

NL 22 INGB 0006 9326 99
t.n.v. Beheerscommissie Goede Rede.
Onder vermelding van: Actie zonnepanelen Kerkcentrum Goede Rede 2021
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 blijven 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, zolang er nog geen nieuwe predikant is. Beide predikanten waren
hiertoe bereid. In de taakverdeling vond een verschuiving plaats: sinds januari staat Dirk-Jan
Lagerweij de wijkkerkenraad bij 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.
Coronamaatregelen volhouden
De regels zijn voldoende bekend, nu gaat het er om dat we die vol houden!
Dat geldt voor de kerkgangers die zich aanmelden voor de vieringen voor de komende periode.
Dat geldt ook voor gebruikers van Goede Rede op andere dagen.
We doen een dringend appel op ieders verantwoordelijkheid uit zorg voor elkaar.
Goede Rede Post
De volgende post komt op 22 april 2021.
Mocht u 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
--------------------------------------

