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Aan de Goede Redegangers,
Een Gebed
Eerste stap
God,
als wij het nu zo doen:
Dat Jij de eerste stap zet
en dat ik dan volg.
Dat Jij het eerste woord spreekt
en dat ik dan antwoord.
Dat Jij de Eerste bent
en ik ergens onderweg.
En dat steeds opnieuw
Jij mij roept als het leven
mij te heet onder de voeten wordt
en ik wegduik voor Jou,
dat Je me dan heel voorzichtig
tevoorschijn roept?
Janneke Nijboer, Petrus’ nieuwsbrief 16 augustus

Vieren.
Op zondag 29 augustus is er een oecumenische viering. Als thema
daarvoor is gekozen: ‘Een nieuw licht op onze weg’. De dienst is
voorbereid door de oecumenische werkgroep voor liturgie samen met
ds. Doddy van Leeuwen. Er is nagedacht over een tekst uit Zacharia 8:
1- 19 en de lezing komt uit de vertaling van de Dirk Monshouwer
Stichting. Natuurlijk drinken we weer samen koffie na de dienst.
U bent van harte welkom!
Op 5 september is het afscheid van ds. Tonnis Buurma. Hij zal zelf voorgaan in deze viering die het
thema ‘Een leven van verwondering’ heeft gekregen. Het koor van Anneke van Huissteden zal zingen
en er wordt op de fluit gespeeld door Ben en Annemarie.
Voor de dienst zijn er naar evenredigheid vrienden en familie, afgevaardigden van officiële instanties
en gemeenteleden uitgenodigd. Door de coronamaatregelen zijn wij gebonden aan 50 zitplaatsen
exclusief de medewerkers. Dat aantal is al gehaald en het is dus heel jammer dat er die dag geen
mogelijkheid is voor u om spontaan naar Goede Rede te gaan om de viering mee te maken. Gelukkig
kunt u de viering wel thuis rechtstreeks volgen. De link daarvoor is: https://youtu.be/C-C2Spy2CpU
Wij hopen op een feestelijke viering en ontmoeting.
Vieringen voor de komende weken aanvangstijd 10.00 uur op een rijtje:
 29 aug. Oecumenische viering met ds. Doddy van Leeuwen en de oec. werkgroep voor liturgie.
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5 sept. Afscheid ds. Tonnis Buurma om 10.30 uur wordt rechtstreeks uitgezonden.
12 sept. RK viering. Protestantse viering via kerkdienstgemist.nl
19 sept. Protestantse viering met ds. Bettie Woord
26 sept. Oecumenische viering startzondag ds. Riek van Haeringen en oec. werkgroep.
3 okt. Bevestiging en intrede ds. F. van Willegen-Kerkvliet wordt rechtstreeks uitgezonden.

‘Verbonden in geloof’: woensdagavond 1 september
In de vorige Goede Rede Post hebt u kunnen lezen dat er op woensdag 1 september een bijeenkomst
is rond het thema ‘Verbonden in geloof’. Een avond voor ieder die zich verbonden weet (voelt) met de
geloofsgemeenschap van Goede Rede. Een avond om van elkaar te horen wat belangrijk is om die
verbinding in de maanden die voor ons liggen te (blijven) voelen en ervaren. Om aan elkaar te vertellen
hoe die verbondenheid vorm krijgt of kan krijgen.
We kunnen het ook anders zeggen: wat betekent die verbondenheid in geloof die we hier in en rond
Goede Rede met elkaar ervaren? Waar hopen we op voor (zeg maar) het komende jaar? Wat is onze
drijfveer, ons verlangen?
Deze avond zèlf is een poging, een manier om die verbondenheid te beleven.
Met dit thema kijken we ook al vooruit naar de startzondag van 26 september, die we dit jaar
verbindingszondag noemen. Omdat we willen onderstrepen dat we ons ook of juist na de moeilijke
coronatijd, waarin we weinig gezamenlijks konden doen, met elkáár verbonden weten. Want waar we
allen in delen, hoe verschillend we ook zijn, is dat Goede Nieuws van Gods liefde, waarover we in de
Bijbel lezen.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Vooraf kunt u een kopje koffie
of thee drinken. En na afloop wellicht ook. We zitten in een grote kring in de kerkzaal van Goede Rede.
Het programma bestaat uit een aantal gespreksrondes. Elke gespreksronde bestaat uit een vraag, die u
eerst voor u zelf even kunt overdenken en wat in u op komt kunt noteren, en vervolgens kunt u het
met de andere aanwezigen delen. We gaan niet met elkaar in discussie, maar wellicht roept iets wat
iemand zegt een vraag op. Vragen kunnen stimuleren, verdiepen, verhelderen. We starten de avond
met een lied en ook bij de afsluiting zingen we een lied.
We hopen u op 1 september te kunnen verwelkomen in Goede Rede en zien uit naar de ontmoeting.
Anja Stam en 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
door te bellen met Ina Oostenbrink 06-40484899 (NB. telefoonnummer is gewijzigd)
 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:
29 aug. 1e Diaconie DOA 2e SWK oecumenische activiteiten
5 sept. 1e Diaconie Fietsenfonds 2e landelijk Missionair werk
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12 sept. 1e Diaconie VLA 2e Kerkelijke activiteiten Goede Rede
19 sept. 1e Diaconie VLA 2e Kerkelijke activiteiten Goede Rede 3e Groot Onderhoud gebouwen
26 sept. 1e Vredeswerk 2e SWK oecumenische activiteiten
Deze doelen rekenen op onze steun!
OMZIEN NAAR ELKAAR
Hartelijk dank voor de felicitaties en goede wensen t.g.v. mijn 90e verjaardag in de vorm
van kaarten, telefoontjes en bloemen. Het heeft die dag voor mij extra feestelijk gemaakt.
Cor de Vries
Wandelgezelschap gevraagd
In Almere Haven woont een oudere mevrouw die pas een rollator heeft gekregen van de gemeente. Er
is echter een probleem dat het alleen erop uit gaan is wat lastig voor haar. Weet u of kent u mensen
die af en toe met haar willen wandelen? We hopen haar daarmee te kunnen ondersteunen om zich
wat meer onder de mensen te bewegen.
Als u interesse heeft of iemand kent, kunt u contact opnemen met een van de PCI-leden
via pci@katholiekalmere.nl of bellen met 036-545 1131
De PCI is de diaconale afdeling van de parochie, die zowel in Haven, Stad als Buiten actief is. Wij
werken ook deel uit van activiteiten in het Diaconaal Centrum aan De Steiger
Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!
Namens de PCI Almere, Emiel de Block
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
Tentstokken gevraagd!
Mijn vader was onderwijzer, en dat had als bijkomend voordeel dat we lekker lang op zomervakantie
gingen. Meestal zwervend door Frankrijk met het hele gezin; ik herinner me de grote witte Opel
Rekord, onze Alpenkreuzer en onze driehoeks-tentjes. Op zo'n camping was het dan stiekem best leuk,
om andere mensen te zien ploeteren met het opzetten van hun grote familietent.
U kent ze vast nog wel; groot en vierkant, vaak 'jaren 70
bruin/oranje', één groot tentdoek, met een heleboel (in lengte
verstelbare) tentstokken. En die stokken waren, per set van twee
of vier, ook allemaal verschillend. Het past maar op één manier;
iedere andere configuratie gaf grote hilariteit bij ons als
toeschouwers.
Voor mij lijkt onze geloofsgemeenschap soms wel wat op zo'n
familietent. Het tentdoek, dat zijn wij allemaal; mits goed
opgezet, biedt het een fijn huis bestand tegen de elementen.
Zonder tentdoek geen tent; het is de essentie. Hier en daar onderhevig aan wat slijtage, vergt het ook
onderhoud.
De tentstokken, zijn voor mij de (door u gekozen) ambtsdragers. Als wijkkerkenraad behartigen ze uw
belangen, en nemen beslissingen als deze moeten worden genomen.
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Zonder dit frame van tentstokken kan de tent niet blijven staan. En die stokken zijn allemaal
verschillend. Je hebt er die overeind staan om het doek van de grond te tillen; er zitten ook
dwarsliggers bij die het horizontale verband aanbrengen. Zet je het frame verkeerd in elkaar, of mist er
een stok; dan heb je er hooguit wat aan bij mooi weer. Bij een beetje wind zal hij omvallen.
Nu we de corona-storm achter ons gaan laten, beginnen we aan een nieuwe tijd voor Goede Rede.
Daar komt bij dat op 3 oktober onze nieuwe dominee, Florisca van Willegen-Kerkvliet, zich aan onze
geloofsgemeenschap zal gaan verbinden.
Een aantal van onze wijkkerkenraadsleden zullen eind dit jaar afscheid nemen; en we zijn blij dat zij
overeind zijn blijven staan in de afgelopen moeilijke periode.
Maar we moeten onze tent blijven onderhouden; zonder ambtsdragers is het niet mogelijk een
geloofsgemeenschap te besturen.
Daarom mijn oproep om u te melden als 'tentstok'.
Geen gemakkelijke taak; wel een bijzonder essentiële.
Neem gerust eens contact met mij op. Ik neem dan alle tijd, om in een persoonlijk gesprek alle vragen
of bedenkingen te bespreken.
Dat kan op hajo@planet.nl maar mag ook op 06-22248598.
Met een hartelijke groet,
Hajo Witzel
Extra actie kerkbalans 2021 voor rechtstreekse uitzendingen.
In de vorige GoedeRedepost kreeg u al voorinformatie voor deze actie. Nu vindt u in bijlage 1 een
volledig bericht over de aanschaf van opnamematerialen voor live streaming.
Wilt u bijdragen dan is uw gift welkom op:
NL 22 INGB 0006 9326 99 t.n.v. Beheerscommissie Goede Rede, o.v.v. livestreaming.
Wij hopen dat alle GoedeRedegangers mee doen, zodat we een mooi resultaat krijgen voor deze
faciliteit in de kerkzaal.
Gevraagd: Coördinator Spirit in Haven
Momenteel ontvangt u dankzij de coördinator Marijke Bijmans en de trouwe bezorgers 4 x per jaar het
magazine Spirit in uw brievenbus. Marijke heeft te kennen gegeven dat ze na een behoorlijk aantal
jaren haar taak wil overdragen aan iemand anders. Deze taak omvat zoals ze zelf aangeeft:
‘Ik krijg bericht dat ik de 3 dozen met Spirits kan ophalen in De Lichtboog. Vervolgens sticker en bundel
ik de pakketjes voor de bezorgers. Het stickeren en bundelen kost ongeveer 2,5 uur. Daarna breng ik
(nu in Corona-tijd) alles langs bij de bezorgers en dat doe ik in 2,5 tot 3 uur. Buiten corona tijd worden
de bundeltjes mee genomen vanuit Goede Rede.’

Bent u de lezer die deze taak wil overnemen van haar, dan kunt u dat melden bij:
marijke.bijmans@upcmail.nl
Waardevolle spullen in Amicitia?
De zaalruimte naast de bar, wordt op dit moment opgeknapt door Hart voor Haven en ingericht voor
de jeugd. Daaraan voorafgaand is de ruimte leeggemaakt. Een deel van de spullen is direct afgevoerd,
maar we kwamen ook dingen tegen die mogelijk waardevol worden gevonden.
Dat zijn o.a. 14 staties van de kruisweg, in dit geval tekeningen in kleur op hardboard. Desgevraagd
worden ze niet meer gebruikt voor de RK-vieringen rond Pasen. Ook is er een donker-eiken kruis met
opschrift ‘INRI’ van ca. 1 meter hoog. Verder zijn er foto’s van diverse jeugdkampen van de toenmalige
Redekletsers en van activiteiten of bijeenkomsten in Goede Rede.
Als er iemand is die belangstelling heeft voor deze spullen, dan kunt u zich melden bij Henk Sloot.
sloot.1@hccnet.nl
4

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.
Toon Je Talenten
Een herinnering voor de tentoonstelling in oktober 2021.
Bent u al begonnen aan het moois wat u wil laten zien? Zo niet, dan is er nog tijd genoeg om iets te
maken. Ja zeker... De expositie TJT komt er eindelijk aan!!!
Misschien was er al iets gemaakt voor de tentoonstelling van vorig jaar, die helaas niet door mocht
gaan. Op 16 oktober 2021 wordt de expositie feestelijk geopend. Reserveer deze datum!
Denk niet te min over je eigen prestatie. Stap over de drempel.
Nog even de spelregels:
Eigen werk, dus geen kopieën. Schrijf er ook een toelichting bij. We leggen dit dan bij je kunstwerk.
Voor alle soorten werk is er plaats. Het moet wel in de ruimte passen ( aan de muur of op een tafel in
de hal van Goede Rede).
Maak een foto van je werk, graag met de afmeting ervan. ( 2 stuks mag ook). De eerste foto is al
binnen! Stuur die naar iemand van de commissie. Wij kunnen dan vast een planning maken waar wat
komt te staan of hangen.
De inzendingen kunnen in de week voor de expositie naar Goede Rede gebracht worden.
Als dat niet mogelijk is kan het werk worden opgehaald. Laat het ons weten. We zijn reuze nieuwsgierig
wat voor moois jullie gemaakt hebben. Laat ons niet te lang in onzekerheid en toon vast, via de mail of
per post, een foto van je kunstwerk.
Met vriendelijke groet Commissie van TJT
Alie van Heijningen van_heijningen@yahoo.com 036 5384099; 0617814120
Janna Lefering l.leferingsteenstra@upcmail.nl 036 5379838
Anja Stam aakstam@gmail.com 036 5311385
Ambro Schroten hermanenambroschroten@gmail.com 036 5354330; 0610621536
Bereikbaarheid inval-predikanten
De inzet van de invalpredikanten is verlengd, aangezien de bevestiging en intrede van ds. Florisca van
Willegen-Kerkvliet pas zal plaatsvinden op 3 oktober.
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.
Dirk-Jan is van 11 tot 29 augustus met vakantie en Riek is afwezig van 22 tot 31 augustus.
Brief als hartenkreet
Vanwege de vakantieperiode vindt u de brief van Wim van Putten nogmaals in bijlage 2.
Coronamaatregelen bijgesteld
We blijven volhouden wat betreft afstand houden, handen geven en handen ontsmetten. Een mooi
bericht is dat er weer koffie en thee mag worden geschonken in de ontmoetingsruimte. Het
toegestane aantal personen in de kerkzaal blijft voorlopig 50 en in de kapel 20. Bij de vieringen wordt
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uw aanwezigheid ter plaatse genoteerd. 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
Deze GoedeRedepost is behoorlijk lang geworden. We zien dat als een bewijs ervan dat het een
belangrijk communicatie middel is voor ieder die zich betrokken weet bij de geloofsgemeenschap(pen)
rond Goede Rede.
De volgende GoedeRedepost komt over twee weken op 9 september. 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 GoedeRedepost 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
-------------------------------------Bijlage 1
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
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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

Bijlage 2: Wat willen we? Hoe gaan we verder?
Beste Goede Rede gangers,
De komst van de nieuwe R-K kerk ‘voor geheel Almere’ heeft ertoe geleid, dat de samenwerking met
de protestante broeders en zusters in De Lichtboog (Stad) en reeds 5 jaar eerder met De Drieklank,
(Buiten) is beëindigd. Niets nieuws dus, maar hoe zal het gaan met de Eucharistie vieringen en
Oecumenische diensten in Goede Rede? Over dit onderwerp hebben we op woensdag 7 oktober 2019
een parochievergadering belegd. Tot onze grote vreugde was er een grote opkomst en pastoor Sandor
Koppers was ook aanwezig. Na de opening van die vergadering, die werd voorgezeten door Vincent
Oomen, deelde hij ons mee, dat Sandor Koppers van voornemens is, om de samenwerking met de
Bonifatiusparochie en Goede Rede per 1 januari 2021 te beëindigen. Gelukkig kunnen we constateren,
dat het zover niet is gekomen. In de notulen van genoemde vergadering lees ik, daarover, dat Sandor,
als antwoord op vragen heeft gezegd: ‘Stel dat de omstandigheden gunstig lijken te zijn voor Haven en
we verbreken de samenwerking niet, dan is er wel een programma van eisen zoals: voldoende
kerkgangers, voldoende vrijwilligers en financiële haalbaarheid. ‘Bovendien’, aldus Sandor, ‘Mede door
de riskante bezetting van voorganger(s) moet rouwen en trouwen voor de RK parochianen, (als ze een
priester willen) in principe, in de nieuwe kerk gebeuren’.
Hoe staan we ervoor in Haven, nu 2 jaar na genoemde parochiebijeenkomst?
We hebben, buiten de protestante vieringen in Goede Rede 1 keer per maand een eucharistie viering
vanuit de Bonifatius parochie en 1 keer per maand een Oecumenische dienst vanuit de Werkgroep
Oecumene. Dat zijn bijeenkomsten die we voor ogen hadden en hebben. ‘Maar’, zei Vincent op
genoemde bijeenkomst, ‘Als we gezamenlijk voor het voortbestaan van RK - diensten en
Oecumenische vieringen zijn, zullen we gezamenlijk de schouders er onder moeten zetten door inzet
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van vrijwilligers, maar ook naar evenredigheid de kosten voor de exploitatie en erediensten moeten
dragen (bijdrage aan collectes)’. Op de vraag of men daartoe bereid is, werd heel positief gereageerd
De vraag rijst: Hoe staan we er, wat dit betreft, momenteel voor? Dat is, ten gevolge van de corona
en het beperkte aantal bezoekers niet goed te peilen. We hebben getracht in kaart te brengen hoeveel
katholieken er momenteel zowel voor de eucharistie als voor de maandelijkse oecumenische vieringen
in Goede Rede komen, maar dat is ons niet gelukt.
Nu dan de vraag, die aan de kop van deze brief staat. Wat willen we? Die vraag is bij mij opgekomen,
omdat het mij is het opgevallen dat ik het laatste jaar bekende en enthousiaste vieringendeelnemers
niet meer aantref. Terwijl er wel vieringen zijn en we niet aan het toegestane aantal parochianen
komen. En dan vraag ik me in goede gemoede af: wat is er aan de hand? Betekent deze absentie dat ze
Goede Rede niet meer willen bezoeken? Terwijl men op de vergadering van 2 jaar geleden zo
enthousiast was. Zeker is, dat er parochianen via streaming de kerkdiensten volgen en ook dat er wel
mensen in het begin van de coronacrisis tevergeefs kwamen, omdat het maximale toegestane aantal
parochianen al aanwezig was. Maar daar bent u toch niet meer boos over? Want wat is mooier dan
SAMEN te bidden, te luisteren en te zingen?
Immers: ‘Als we willen dat de pastores het de moeite vinden om 1 keer per maand naar Haven te
komen en de Oecumenische Werkgroep Vieringen graag de dienst voorbereidt, dan moeten we wel op
uw komst en inzet kunnen rekenen’. Aldus de woorden van Vincent Oomen in oktober 2019.
Tot ziens, Wim van Putten
Reageren? wim.vanputten37@gmail.com
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