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Aan de Goede Redegangers,
Vooruitkijken
God,
Na bijna anderhalf jaar bakens verzetten,
steeds weer denken: wanneer kan het weer?
Steeds weer aanpassen, want het kon niet,
steeds weer de teleurstelling,
en langzaam eraan wennen.
God,
nu gaan we weer wat open,
de wereld wordt iets groter.
We zien meer mensen,
we raken aan, hier en daar, voorzichtig.
Maar er is ook die gewenning
en die angst.
Hoe lang zal dit duren? Wanneer weer een golf?
Er komen vast weer beperkingen…
God,
na zoveel keer het deksel op de neus,
na anderhalf jaar zo’n gesloten leven,
blijkt het moeilijk om weer open te gaan,
om vol vertrouwen vooruit te kijken.

Verbonden
in
geloof

woensdagavond
1 september

Help ons,
met de tijd nemen,
met voorzichtigheid,
met vertrouwen,
met een open vizier,
dat we weer dúrven,
met Uw zegen.
Amen
Gebed van ds. Harmke Heuver gelezen in Petrus

Vieren.
Na de feestelijke viering van afgelopen zondag mogen we nu uitzien naar de verbintenis en intrede van
ds. Florisca van Willegen op 3 oktober. Wie Spirit leest, heeft al een stukje van haar kunnen lezen over
haar zoektocht in de Bijbel. De officiële datum van indiensttreding is op 13 september, maandag
aanstaande. Haar gegevens zijn: ds. F. van Willigen-Kerkvliet, bereikbaar per telefoon: 0613599841 en
per mail: fvanwillegen@gmail.com. Zij zal op maandag en woensdag en soms op vrijdag in Almere zijn.

Wij heten haar van harte welkom en wensen haar een goede start!
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Vieringen voor de komende weken aanvangstijd 10.00 uur op een rijtje:
 12 sept. RK viering. Protestantse viering via kerkdienstgemist.nl
 19 sept. Protestantse viering met ds. Bettie Woord
 26 sept. Oecumenische viering met ds. Riek van Haeringen en Oec. Werkgroep Liturgie. Thema:
‘Verbonden in geloof’.
 3 okt. Protestantse viering: verbintenis en intrede ds. F. van Willegen-Kerkvliet. Thema: ‘Geloven
in verbinding’. Deze viering wordt rechtstreeks uitgezonden.
 10 okt. Protestantse viering met ds. O van Dongen uit Amsterdam
 17 okt. Protestantse viering met ds. F. van Willegen
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 via GIVt 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:
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!
‘Verbonden in geloof’: herijken op woensdagavond 1 september
Aan het begin van het seizoen wilden we, zeker na het stille coronajaar, herijken voor een nieuwe
start. Uit welke hoop, welk verlangen leven wij, en als we dat concreet vertalen, waar heeft men nu
behoefte aan in de komende periode?
Op de gemeenteavond van 1 september hebben we tegen elkaar uitgesproken wat onze hoop was,
welk verlangen we kennen en welke verwachtingen we van het kerk-zijn in Almere Haven hebben. Het
was een leerzame avond, inspirerend om van zovelen te horen waar hun inspiratie ligt. En ook, de
veelzijdigheid van de gemeente, de verschillen tussen de kerkgangers te ervaren. Er zijn concrete
vragen en voorstellen uit gerold, die we zullen proberen te vertalen in een ‘jaarprogramma’. Een
programma, waarin we zélf ook de handen uit de mouwen kunnen steken. Want voor een levende
kerkgemeenschap, zijn we ook zelf verantwoordelijk, door zelf te doen, samen te delen, en elkaar te
inspireren, door samen te komen, te ontmoeten kunnen we verbinden. Verbinding met elkaar,
verbinding met de kerkgemeenschappen welke (verder) kerken in het gebouw, en misschien zelfs
verbinding met buiten het gebouw.
Het was een inspirerende avond, inventariserend in wat mogelijk is en wat we kunnen we doen. De
avond was motiverend, en verschillenden popelen om weer aan de slag te gaan. We hopen dat het ‘
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‘jaarprogramma’ dat we hieruit zullen destilleren op belangstelling mag rekenen en tot deelname
uitnodigt. Want alleen door elkaar ontmoeten, samen te doen, te leren, te vieren kunnen we samen
kerk zijn.
HARTELIJK DANK!
De afscheidsviering op 5 september was voor mij een heel bijzondere gebeurtenis. Een gebeurtenis om
niet meer te vergeten. Fijn dat er toch nog zoveel mensen waren ondanks de Coronamaatregelen.
Jammer dat er op die dag ook mensen thuis moesten blijven en er niet bij konden zijn. Gelukkig was de
viering te volgen op YouTube helaas zonder de beelden en de muziek die tijdens de viering op de
schermen zichtbaar en hoorbaar werden gemaakt. Wilt u de viering nog een keer bekijken en
beluisteren dan kunt u de volgende link openen: https://youtu.be/zU8WAHQ2S5U Ook de orde van
dienst staat op de website.
De viering werd luister bijgezet door het projectkoor onder leiding van Anneke van Huissteden en door
het blokfluitspel van Ben Jonasse en Annemarie Zwierstra. Ontzettend fijn dat Marike Slagter de
kinderoppas verzorgde en Jeannette van der Leij de kinderkerk. Op deze manier hadden kinderen ook
ruimte.
Dank voor de technische verzorging van Henk Sloot, en Lourens van der Leij die beeld en geluid
verzorgden en Jan Denkers en Jordy Veenstra voor het opnemen en uitzenden van de viering.
In samenwerking met de werkgroep Vieren waarvan Lourens
en Jeannette van der Leij, Lisette Graat, Jan Willem Kleute,
Marian Borger, Anneke van Huissteden en Ben Jonasse deel
uitmaken, kwam deze viering tot stand. De werkgroep was
voor mij een klankbord en inspiratiebron om aan de viering
vorm en inhoud te geven.
Na de viering werden er mooie, treffende en soms
emotionele woorden gesproken door ds. Dirk Jan Lagerweij
(collega in Almere Haven), Ard Stoffer (AKR) en Ina
Oostenbrink (WKR).
Ik heb prachtige cadeaus mogen ontvangen van
gemeenteleden samen en van de gemeenteleden afzonderlijk
en van de kerkenraden.
Bijzonder was het mooie beeld, dat voor mij de gemeente
van Christus symboliseert, dat ik kreeg van de wijkkerkenraad! Ik zal over dit beeld nog een keer mijn
gedachten en gevoelens laten gaan en die met u delen. Toen ik bij ontvangst van het cadeau het beeld
op het scherm zag werd ik er erg door ontroerd!
In een prachtig boekwerk dat ik kreeg, vormgegeven door Truus Schild - Koning, las ik zoveel mooie en
lieve verhalen van mensen uit de gemeente over onze ontmoetingen. Echt ontroerend!
Dank ook aan Ina Oostenbrink die als coördinator er voor zorgde dat alles op rolletjes liep. Ook dank
aan de mensen die achter de bar en in de keuken stonden: Alie en Piet van Heijningen, Rennie Denkers
en de onzichtbare groep mensen in de keuken. De cateringploeg maakte er voor allen na de viering
een feest van met koffie, hapjes, drankjes, soep en brood.
Lieve mensen, ik ben erg onder de indruk en verwonderde me over zoveel aandacht, liefde en zorg
voor mijn afscheidsviering. Een dag om niet te vergeten! Ik hoop dat we elkaar kunnen blijven
ontmoeten.
Ik wens mijn opvolger Florisca van Willegen-Kerkvliet heel veel inspiratie toe in haar nieuwe gemeente
Almere Haven en ik hoop spoedig met haar kennis te maken!
Vrede en alle goeds,
Ds. Tonnis Buurma
3

OMZIEN NAAR ELKAAR
Open kerk vrijdagochtendactiviteit.
Hoewel deze activiteit officieel nog niet weer is
gestart, zien we het aantal binnen lopers op
vrijdagmorgen groeien. In de WKR en BHC zal bij de
eerstvolgende vergadering besproken worden of we
weer veilig bij elkaar kunnen zijn.
Op 27 augustus werd bekend dat Annie die jarenlang
gastvrouw was, haar taak over moet geven i.v.m. de
zorg voor haar man. De bedankjes staan op de foto, wij
wensen Annie en haar man veel sterkte en nabijheid
op de weg die zij nu moeten afleggen.

Deze man, Henk is mede een spil van Goede Rede. Mankementen,
vernieuwing, isoleren van het dak, de zonnepanelen, elektra, herstellen
van de plavuizen enz. hij fikst het, zodat wij onze vieringen en
bijeenkomsten in Goede Rede kunnen houden en het etiket van
’Groene Kerk’ mogen dragen. Petje af.
Een dankbare Goede Redeganger. (naam bij de red. bekend)
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 nu
nog 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
Extra actie kerkbalans 2021 voor rechtstreekse uitzendingen.
Twee weken geleden is de actie gestart en we kunnen nu melden dat er een kwart van het bedrag is
binnengekomen. In de bijlage vindt u nogmaals het volledige 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 Goede Rede gebruikers mee doen, zodat we een mooi resultaat krijgen voor deze
faciliteit in de kerkzaal.
Gastlidmaatschap
Op de gemeentebijeenkomst van 1 september kwam de mogelijkheid van een gastlidmaatschap bij
Almere-Haven als deel van de Protestantse Gemeente Almere even ter sprake. De Protestantse kerk
kent inderdaad de mogelijkheid van een gastlidmaatschap. Gastleden hebben grotendeels dezelfde
rechten en plichten als ‘gewone’ gemeenteleden. Zij kunnen alleen niet afgevaardigd worden naar de
classis of de synode. Gastleden blijven lid van hun eigen kerk (tenzij zij dat lidmaatschap opzeggen).
Wie gastlid wil worden in Almere-Haven doet er het beste aan een mail te sturen naar de scriba van de
wijkkerkenraad, Ineke Frederiks-Brandsma: scriba.pkn.almerehaven@gmail.com. Vermeld in die mail
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je volledige naam (voornaam, achternaam), geboortedatum, burgerlijke staat, adres en kerkelijke staat
(d.w.z. van welke kerk je lid bent en of je dooplid bent, geconfirmeerd of belijdend lid). De
wijkkerkenraad kan dan de gegevens doorgeven aan het kerkelijk bureau van PG Almere.
Gevraagd: Coördinator Spirit in Haven
De Spirit is weer verspreid. Helaas heeft nog niemand zich aangemeld om de coördinerende taak van
Marijke over te nemen. Het is een projectmatige taak waarvan u van tevoren de data weet. Wie meldt
zich bij marijke.bijmans@upcmail.nl
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
Op 16 oktober 2021 wordt de expositie van eigen werk feestelijk geopend. Reserveer deze datum!
Stap over de drempel en toon je talent.
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 te 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 loopt deze maand af, aangezien de bevestiging en intrede van ds.
Florisca van Willegen-Kerkvliet zal plaatsvinden op 3 oktober. Nu is er even een overgangssituatie.
Nu is de taakverdeling nog zo dat ds. Dirk-Jan Lagerweij er vooral voor het pastoraat en eventuele
uitvaarten is. 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 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
uw aanwezigheid ter plaatse genoteerd. We hopen dat we het hiermee veilig genoeg houden. Dat
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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
De volgende GoedeRedepost komt over twee weken op 23 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
-------------------------------------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, katholieke 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.
6

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
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