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Aan de Goede Redegangers,
Jij bent opnieuw op reis gegaan
en zal op nieuwe wegen staan
De toekomst opent nu haar poort,
je bent gezien, jij wordt gehoord.

Symbolische schikking bij bevestiging

Je bent gezien, jij wordt gehoord,
en met jou mee trekt nu het woord
van liefde en verwondering
van werken aan een nieuw begin.
Het werken aan een nieuw begin
geeft leven licht en mensen zin
die weten dat God naast hen staat.
Als reisgenoot die met je gaat.
Als reisgenoot die met je gaat
als bron van moed bij raad en daad,
als maatstaf tussen ja en nee.
Geeft God jou hier Zijn Zegen mee.
Refrein:
De Heer die met ons mee wil gaan
Zijn Zegen raakt jou aan

Het draagvlak van de gemeente ondersteunt een
warm hart, dat wil werken aan verbinding van de
gemeenteleden in Goede Rede met de blik gericht
op God en elkaar.

Melodie 354 uit het liedboek
VIEREN, HET MAG WEER SAMEN IN DE KERKZAAL
Versoepeling van de regels
N.a.v. een bericht van de landelijke PKN, gebaseerd op een vergelijkbaar bericht van het CiO, zijn er
vanaf as. zondag 23 januari weer fysieke diensten mogelijk.
Voor Goede Rede gelden daarbij de volgende maatregelen:
thuisblijven bij verkoudheidsklachten en/of hoofdpijn,
vooraf aanmelden en registratie wordt geadviseerd, zie informatie over de vieringen.
maximaal 50 kerkgangers in de kerkzaal en 20 in de kapel, beide exclusief ambtsdragers,
houd te allen tijde 1.5 m afstand,
handen desinfecteren bij binnenkomst in Goede Rede,
dragen van een mondkapje bij binnenkomst, verplaatsen en vertrek,
kerkgangers krijgen een plaats toegewezen en worden bij voorkeur naar hun plaats begeleid,
in de volgorde zoals aangegeven in het corona-protocol,
personen uit 1 huishouden kunnen bij elkaar zitten,
ingetogen zingen is toegestaan,
Helaas is er nog geen koffie en zittende ontmoeting na de dienst.
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Zie verder het corona-protocol op www.goederede.nl/actueel
Het is aan de kerkgenootschappen zelf om te besluiten wel of geen fysieke diensten te houden.
Voor vergaderingen, bijeenkomsten, koorrepetities en jongerenwerk gelden de maatregelen, zoals
aan het eind van GoedeRedepost staat vermeld.
Ook bijeenkomsten met kinderen t/m 12 jaar zijn weer mogelijk. Mondkapjes zijn voor deze
leeftijdsgroep niet verplicht. Ook is er geen maximum aantal.
Voor de groepsleiding en jeugd ouder dan 13 jaar zijn mondkapjes wel verplicht bij binnenkomst,
verplaatsen en vertrek.
Open Kerk met meerdere bezoekers tegelijk en koffie is nog niet toegestaan. Wel is de kerk open
voor een kaarsje, gesprekje of stiltemoment en is er een pastoraal medewerker aanwezig.
Zondag 23 januari
Zondag a.s. is ds. J. Esveldt uit Amersfoort onze voorganger. De lezingen voor deze viering zijn
gekozen uit 1 Samuel 3: 1-10 en Johannes 1: 35-52 Dit zijn verhalen over mensen die geroepen
worden door God en Jezus. Voelen wij in deze tijd ook die roepstem om onze Heer te volgen?
De link naar de YouTube live stream is: https://youtu.be/m8k-LAFEehw
We zijn blij dat er in de afgelopen weken zich een aantal mensen heeft aangemeld om het team te
versterken dat de live streams vanuit Goede Rede verzorgt.
Myrthe Scholte, Wim Luiten, Hajo Witzel, Peter Zwierstra en Piet van Heijningen hebben in de
afgelopen weken instructie gekregen en hebben al enthousiast geoefend met de techniek. En dat
ging heel goed. In de komende weken zullen zij, eerst nog met wat hulp van met hulp met Jan
Denkers en Jordy Veenstra, live streams van vieringen gaan verzorgen!
Verder zijn, en worden, er technisch ook een aantal stappen gezet die de bediening van de
apparatuur vereenvoudigen.
Terugkijken
In een warme viering mochten we afgelopen zondagmorgen afscheid nemen en welkom heten.
Met het beeld van tentstokken werden de vertrekkende ouderlingen Jan Denkers, Jan Willem Kleute
en Lourens van der Leij getypeerd als drager, als verbinder en als dwarsligger (positief kritisch).
De nieuwe ambtsdragers werden uitgenodigd vanuit hun kwaliteiten de gemeente te ‘dienen’.
Warme woorden van gemeenteleden, digitaal aangeleverd en verzameld op een kaart, gaven een
goed gevoel aan de gaande en komende kerkenraadsleden.
Jan Denkers verwoordt dat als volgt:
‘Hartelijk dank voor alle warme persoonlijke woorden, teksten op de kaart, de WhatsApp berichten
en e-mails bij mijn afscheid als ambtsdrager in Goede Rede. Dat voelt heel erg goed. Zelf sluit ik een
fase af. En ik heb er alle vertrouwen in dat Goede Rede met enthousiaste nieuwe ambtsdragers en
een nieuwe, frisse, predikant op weg is naar een mooie nieuwe fase!
Wat ik vooral nog wil meegeven is dat er in de grote diversiteit binnen onze gemeente vooral
prioriteit zal zijn voor aandacht, respect, interesse en ruimte voor elkaar, ongeacht hoe ieder het
geloof op eigen wijze invult. Al het andere is bijzaak, toch…’
Lourens en Jan Willem sluiten aan met:
‘Hartelijk bedankt voor de aandacht die jullie hebben besteed aan het afscheid van de ambtsdragers
gisteren in de kerkdienst. Als 'dwarsligger' wil ik jullie danken voor de afgelopen vier jaren en de
'nieuwe' ambtsdragers veel succes wensen.
Dank aan de gemeenteleden die woorden meegaven op de afscheidskaart, ze doen me goed!’
Vriendelijke groet, Lourens.
Dank allen! Namaste! Jan Willem.
Vieringen voor de komende periode in de kerkzaal met aanmelding
Ook de info over katholieke vieringen op de 2e zondag van de maand staat vermeld.
 23 jan. Protestantse viering waarin voorgaat ds. J. Esveldt uit Amersfoort
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30 jan. Oecumenische viering voorbereid door de oec. werkgroep met ds. Rianne Veenstra
6 febr. Protestantse viering waarin voorgaat ds. F. van Willegen
13 febr. Protestantse viering met ds. F. Leever uit Houten als voorganger
13 febr. RK viering in de kapel

Informatie over de vieringen en aanmelden
 Protestantse vieringen: communicatiepknhaven@gmail.com of goederedepost@gmail.com of door
te bellen met Ina Oostenbrink 06-40484899
 Oecumenische vieringen en Katholieke vieringen: Anja Stam, aakstam@gmail.com tel. 5311385
Informatie over de collecten:
 via de telefoon met Givt door de QRcode te scannen in de rode collectezak
 via de collecterekening NL06 RABO 0301 0149 06 t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening
 met bonnen te koop via: NL39 INGB 0003 9178 27 t.n.v. Coll. van beheer collectebonnenrekening.
Liever geen contant geld i.v.m. de kosten van het afdragen bij de banken. Uitgebreid staat dit ook
vermeld op de website www.goederede.nl
Collectedoelen:
23 jan. Diaconie Individuele Hulpverlening IHV, 2e PKN Missionair werk
30 jan. Diaconie Meubel- en witgoed loket Almere MWLA, 2e samenwerkende kerken SWK
6 febr. Diaconie Kerk in Actie Werelddiaconaat, 2e Jong Protestant JOP 3e Groot onderhoud
13 febr. Diaconie Kerk in Actie Noodhulp 2e Eigen kerkelijke activiteiten in Goede Rede.
Alle doelen rekenen op onze steun!

Wat voelt als een zegen voor gever en ontvanger is gratis !!
OMZIEN NAAR ELKAAR
Meeleven
Elly Peters, Marty Feldmanstraat 16, 1325 GM wacht al enige tijd op een operatie. Gelukkig is er nu
een datum gepland: 2 maart. We wensen Elly veel sterkte toe met het toeleven naar deze intensieve
ingreep.
Aandacht
Omzien naar elkaar gebeurt gelukkig ook door de contactpersonen en door gemeenteleden
onderling. Wanneer er echter meer aandacht nodig of gewenst is, kan er uiteraard ook een beroep
op mij worden gedaan. Neem gerust contact op als u een gesprek wenst, of iets door wilt geven. Mijn
gegevens: ds. F. van Willegen-Kerkvliet, bereikbaar per telefoon: 06 1359 9841 en per mail:
fvanwillegen@gmail.com In principe ben ik op maandag en woensdag in Almere aanwezig.
Spirit, kopij
Het komende nummer dat 27 februari verschijnt gaat over ‘Bezinning’. Het is nog mogelijk om tot
maandag a.s. kopij aan te leveren die aansluit bij het thema of waarin activiteiten worden vermeld
voor de 40dagentijd en de Stille week.
Stuur uw korte reactie naar: spiritalmere@gmail.com
Namens de Spiritredactie Bettie Woord
Activiteiten Inspiratie en Motivatie
Bijbellezen op donderdag
Het wekelijks Bijbellezen wordt weer gestart op donderdagmiddag van 15.00 -16.30 uur. Wilt u
meedoen zijn dan kunt u contact opnemen met Vincent Oomen vfm.oomen@hotmail.com
Spirituele Wandeling
A.s. zaterdag 22 januari is er weer een Spirituele Wandeling. De wandeling duurt ongeveer 1 uur en
Gemma Stroet reikt het materiaal uit voor het gesprek voor onderweg.
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Om 10.00 uur verzamelen wij bij kerkcentrum Goede Rede. Graag opgeven bij Gemma Stroet
via gstroet@kpnmail.nl
Welkom in de kerkcentrum Goede Rede. Nog even niet voor de gezellige koffie.
Voor een stiltemoment in de kapel of een gesprek/gebed zijn tussen 10.00 -11.15 uur
'pastoraal contactpersonen' aanwezig van het team dat wordt gevormd door Bert,
Ben, Ursel, Youetta en Saskia.
Van alle aanwezigen wordt verlangd dat de coronaregels in acht worden genomen zie
de aanwijzingen op tafel. Veiligheid voor u zelf en voor de ander!
Informatie van de WKR
In de WKR is met goede gevoelens terug gekeken op de wisseling van ambtsdragers en er is gewerkt
aan een taakverdeling. Voor de komende tijd zijn als aandachtspunten genoteerd: aanpassing
oecumenisch beleid en bijstellen van de plaatselijke regeling. Dit zal door een paar mensen worden
voorbereid. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Ursel Kriekjes is bereid de scriba
taken van Ineke over te nemen en Els Helleman zal Goede Rede, na kennismaking gaan
vertegenwoordigen in de Algemene kerkenraad.
Gastlidmaatschap
Informatie over het gastlidmaatschap kunt u vinden op de website of in de lectuurkast in Goede Rede
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
Als gastlid mogen we begroeten Anja Stam, Zuidmark 9, 1355 CA
Volgens de kerkordelijke procedure kunnen er tot 16 februari nog gegronde bezwaren tegen het
genoemde gastlid ingebracht worden. Zonder bezwaren is na deze datum het lidmaatschap van
kracht en heten wij haar officieel welkom in ons midden.
BeheerCommissie berichtgeving

Dringende Oproep! Zie de bijlage voor informatie.
De BeheerCommissie heeft dringend versterking nodig.
Door het lezen van de informatie in de bijlage en de beschrijving van de taken binnen en buiten de
BeheerCommissie, word je wellicht enthousiast en meld je je aan als vrijwilliger voor één van de vele
vacatures of je weet iemand die misschien een taak op zich kan / wil nemen.
Het reserveren van ruimte in Goede Rede
Ons mooie gebouw kent veel gebruikers en daarom is er een agenda gewenst voor alle gebruikers die
overal en altijd kan worden ingezien. De oplossing is om een online systeem te gaan gebruiken.
Met het nieuwe systeem kan de gebruiker of huurder zelf zien of een ruimte beschikbaar is en deze,
lang van te voren, reserveren.
Het gaat naast de ruimte reserveren, ook om het aangeven of er een gastvrouw/-heer aanwezig moet
zijn, of je koffie/thee wilt en of je een beamer + scherm nodig hebt voor een presentatie, enzovoort.
Regelmatige gebruikers kunnen met inloggegevens alles zelf regelen via
www.supersaas.nl/schedule/Goede_Rede_Beheer
Wil je wel hulp bij de reservering dan kan dat via agendabeheer@goederede.nl
Op de website vindt u de volledige werkwijze en mogelijkheden.
Kerkbalans 2022
Vanaf 15 januari zijn de lopers weer op weg om de enveloppe bij u te bezorgen. Bij een deel van de
gemeenteleden wordt het antwoord ook weer opgehaald, een groot deel kan de reactie per email
verzenden, en wie digitaal mee doet vindt de informatie in de mailbox.
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Naast uw gift voor de PGA is er ook de vraag om te geven voor de Samenwerkende kerken. Deze
opbrengst maakt het mogelijk de oecumenische activiteiten in Goede Rede te blijven organiseren.
Het toezeggingsformulier voor de oecumenische activiteiten (bekend als SWK) is bij de digitale post
apart bijgevoegd, omdat digitale verwerking niet mogelijk is. Zie ook de website goederede.nl
Wie de SWK een warm hart toedraagt en geen formulier heeft ontvangen kan dit melden bij Vincent
Oomen of Ina Oostenbrink. Ook in de lectuurkast in Goede Rede zullen kopieën worden neergelegd.
Alle lopers wensen wij succes om de Kerkbalanspost coronaproof te bezorgen en te halen!
GoedeRedepost
De volgende GoedeRedepost komt over twee weken op 3 februari 2022. Afhalen van GoedeRedepost
in Goede Rede is mogelijk voor gemeenteleden zonder internet op vrijdagochtend tussen 11.00 en
11.30 uur. U kunt hem ook op zondagmorgen meenemen. Er liggen altijd enkele exemplaren in de
lectuurkast.
Aanmelden voor GoedeRedepost kan bij: 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
Ds. Florisca van Willegen, fvanwillegen@gmail.com
PS. Als bijlage wordt ook de informatie over digitaal agendabeheer en het document Dringende
oproep! met de uitleg over de vacatures in de BeheerCommissie meegestuurd.
Beperkte versoepeling corona-maatregelen
Naar aanleiding van een overleg tussen vertegenwoordigers van WKR, BHC en Hart-voor-Haven is
onderstaande afgesproken.
Dringende vergaderingen
Voor dringende vergaderingen wordt allereerst aangeraden om deze digitaal te laten plaatsvinden.
Wanneer dit onmogelijk is kunnen deze worden belegd met inachtneming van alle basisregels voor
max. 10 deelnemers.
Voor Goede Rede betekent dit:
- thuisblijven bij verkoudheidsklachten en hoofdpijn (= symptoom omikron)
- handen desinfecteren bij binnenkomst in Goede Rede
- mondkapje dragen bij verplaatsen
- 1.5 m afstand houden tijdens verplaatsen en de bijeenkomst
Goede Rede verstrekt geen consumpties. Indien gewenst zelf drinken in flesjes meenemen.
Koorrepetities**
Deze zijn weer mogelijk geworden en zij vallen onder de cultuur-en kunstbeoefening voor amateurs. Het CTB
(coronatoegangsbewijs) QR code checken bij binnenkomst (uit te voeren door koorleiding en/of -leden)is
verplicht en er mag geen publiek aanwezig zijn.
BeheerCommissie Goede Rede

*(bron: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/bericht-naar-aanleiding-van-persconferentie-18december
**(bron: https://www.cioweb.nl/op-weg-naar-meer-mogelijkheden)
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