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Aan de Goede Redegangers
Hij heeft het vaderhuis nog nooit verlaten,
deed alles wat er van hem werd verwacht,
genoot niet van het leven of met mate,
heeft blind gehoorzaamd, enkel plicht betracht.
Die ander kon het nergens rooien want hem riep steeds een ander avontuur.
Hij at met zwijnen, sliep met lichtekooien.
Hartstocht dreef hem, heimwee, heilig vuur.
Mij werden beide op den duur vertrouwd
alsof ze twee van mijn gezichten tonen.
Ik heb om hen geleden en gerouwd,
maar leer ze nu omarmen als mijn zonen.
Een man had twee zonen naar Luc. 15 van Hein Stufkens uit: Alles danst.

VIEREN
Zondag 20 juni is ds. Bettie Woord onze voorganger in de protestantse viering. De eerste lezing is
psalm 42 in de vertaling van Huub Oosterhuis. Uit het NT horen we het verhaal van de Samaritaanse
vrouw bij de bron om water te putten.
Op 27 juni is er een oecumenische viering onder leiding van de oecumenische werkgroep met pastor
Ben Roest. Er wordt deze zondag gelezen uit Wijsheid 1: 13-15 en Marcus 5: 21-43. Lezingen die gaan
over zorg voor elkaar in het leven tot aan, ja zelfs voorbij de dood. Verhalen die dichtbij hedendaagse
gebeurtenissen staan. De Vrede van de Heer zal gezongen worden met de woorden uit de
oecumenische liedbundel Zangen van zoeken en zien lied 252:

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, wijs Jij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn, omgeef Jij ons met jouw zegen.
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, Wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht. Nabij ons in donk’re tijden.
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, En geef geloof en vertrouwen;
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. Geef dat wij daar zelf aan bouwen.
Behoed en bewaar Jij ons lieve God, Omgeef Jij ons met uw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn en zet ons op nieuwe wegen.
( tekst Alex van Ligten / melodie Anders Ruuth )

De BHC berichtte ons dat de regels zoals die gesteld zijn op 6 juni de richtlijnen zijn voor het
kerkbezoeker in Goede Rede; maximaal 50 mensen zijn er welkom bij de vieringen in de kerkzaal (in de
kapel max. 20), exclusief voorganger en ambtsdragers. Dat blijft een verheugend bericht!
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Het zingen blijft nog voorbehouden aan een klein groepje (max. 4 personen incl. het bespelen van
blaasinstrumenten) De maatregelen van te voren aanmelden, binnenkomen via de glazen deuren,
mondkapjes gebruiken tijdens verplaatsing en 1,5 meter afstand houden blijven voorlopig van kracht.
Liefst geen toiletgebruik.
Het koffiezetapparaat is weer in werking, maar we blijven nog voorzichtig door buiten op het kerkplein
de koffie te drinken. U bent echter zeer welkom!
U kunt de viering later thuis volgen. Hajo zal zondag de opname verzorgen en online plaatsen als er
gemonteerd is. Dat zal zijn om ca 18.00 uur via de website.
Vieringen voor de komende weken aanvangstijd 10.00 uur
 20 juni Protestantse viering, voorganger ds. Bettie Woord
 20 juni een online viering van Parochianen met Vincent Oomen en het lied ‘Ne crains pas’
 27 juni Oecumenische viering o.l.v. oecumenische werkgroep voor liturgie en pastor Ben Roest

4 juli Protestantse viering om 10.00 uur, voorganger??
 12 juli Katholieke viering. Protestantse viering via kerkdienstgemist.nl
Aanmelden voor de vieringen
Voor de vieringen kunt u zich t/m de zaterdag vooraf opgeven 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.
Vanaf 6 juni zit er een QRcode in de rode collectezak om in de kerk te kunnen doneren met uw
telefoon. Onder aan deze nieuwsbrief leest u hoe dat werkt.
Collectedoelen:
20 juni 1e Diaconie, Kerk in Actie, Noodhulp 2e kerkelijke activiteiten in Goede Rede 3e Diaconie CZWO
27 juni 1e Diaconie Fietsenfonds 2e Samen werkende kerken SWK activiteiten
Deze doelen rekenen op onze steun!

OMZIEN NAAR ELKAAR
‘We kunnen niet één zijn, zolang we elkaar niet liefhebben.
We kunnen elkaar niet liefhebben, zolang we elkaar niet kennen.
We kunnen elkaar niet kennen, zolang we elkaar niet ontmoeten.’
Fijn dat we kunnen melden dat Rent Fokkens, Hofmark 124, 1355 HK thuis verder mag revalideren. We
hopen dat dat het herstel mag bevorderen.
Zondag a.s. gaat de groet ter bemoediging uit Goede Rede naar Greet Kempff, zij brak een behoorlijke
tijd geleden haar enkel. Vorige week was ze, al bijna geheel hersteld, weer aanwezig in de viering.
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Op 27 juni krijgt Sabine Otten aan de Kerkgracht de groet ter bemoediging, corona laat bij haar nog
veel sporen achter.
Dank voor zoveel aandacht
Heel hartelijk bedankt voor alle prachtige kaarten met lieve teksten, appjes en mailtjes die wij
ontvangen hebben vanwege os 50-jarig huwelijk. We zijn er heel blij, maar ook een beetje verlegen
mee.
Piet en Alie van Heijningen
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
SPIRITUELE WANDELING
Zaterdag 19 juni a.s. is er weer een Spirituele Wandeling. Om 10.00 uur verzamelen we bij Goede
Rede. Hebt u zin om mee te lopen, geef u dan op bij Gemma Stroet, emailadres: gstroet@kpnmail.nl
Maandag 21 juni is er weer een WKR vergadering.
Op de agenda staan o.a. de voortgang van de opnames van de vieringen in de zomerperiode, hoe gaan
we verder met ‘kerk is open’, hoe markeren we het emeritaat van Tonnis Buurma. Daarnaast gaan we
ons buigen over versterking van de man/ vrouwkracht voor de WKR.
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;  0627588458. Ds. Riek van Haeringen is bereikbaar via e-mail: jhvanhaeringen@dedakkapel.nl  0321315351 / 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.
Coronamaatregelen volhouden
De regels zijn voldoende bekend en we horen van steeds meer kerkgangers dat ze gevaccineerd zijn.
Het einde komt in zicht, nog even volhouden!
Dat geldt voor de mensen die zich aanmelden voor de vieringen voor de komende periode.
Dat geldt ook voor gebruikers van Goede Rede op andere dagen.
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We blijven een dringend appel doen op ieders verantwoordelijkheid uit zorg voor elkaar.
Goede Rede Post
De volgende GoedeRedepost komt op 1 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 brieven bus 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.
Hoe het werkt om met uw Iphone te betalen nadat u de Givt app hebt geinstalleerd,
ziet u op de strip.
1
2
3

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

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

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

5

