Kerkzijn vanuit Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede
Protestantse en Oecumenische werkgroepen
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Aan de Goede Redegangers,
Vanmorgen hoorde ik je zingen, jou, kleine vogel in de tuin.
Het was als moest ik mij bedwingen je niet te volgen in de kruin.
Ja, volgen wou ik je vanmorgen naar boven, naar de ijle lucht
en vrij van werken zonder zorgen, zoals jij zijn, en op de vlucht.
Ik zou dan kijken naar beneden, al zwevend, stijgend, vogelblij,
kijken naar wat mensen deden en dan gaan zingen zoals jij.
Want van jou, vogel, kan ik leren, van heel je zijn, je leven lang,
hoe ik mijn Schepper heb te eren, zoals jij doet met jouw gezang
Jo van Veen- Nusmeijer uit de Lentegroet van Zonnewende.
VIEREN
Zondag a.s. is er om 10.00 uur een viering waarin ds. Florisca van Willegen
voorgaat. Er is ook kinderkerk en oppas. We hopen elkaar weer te ontmoeten.
Let ook op de uitnodiging voor deze viering.

‘Word vriend van Goede Rede’
De opbrengst van de rommelmarkt was € 5200, - Een mooi
bedrag om aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
De actie ‘word vriend van Goede Rede’ geldt voor heel Haven.
Voor het beheer blijven we roepen:
‘HELP:’ De Crisis bij beheer Goede Rede is niet voorbij: ‘HELP’!
Vieringen voor de komende zondagen 10.00 uur
Ook de info over katholieke vieringen op de 2e zondag van de
maand staat vermeld
 8 mei protestantse viering voorganger ds. F van Willegen, met kinderkerk en oppas
 8 mei RK viering in de kapel
 15 mei protestantse viering voorganger ds. P. van Veen uit Harderwijk, dienst van Schrift en Tafel
 22 mei oecumenische bloemenviering met werkgroep, ds. F. van Willegen, oppas en kinderkerk
 26 mei Hemelvaartsdag Gezamenlijke protestantse viering in Goede Rede voorganger ds. P. van Veen
 29 mei protestantse viering voorganger ds. D.J. Lagerweij, we markeren het afscheid van Dirk Jan.
De overwegingen van ds. Florisca van Willegen zijn na de dienst nog enkele weken terug te lezen via de
website: archief van recente kerkdiensten.
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Informatie over de vieringen
 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:
Collectedoelen:
8 mei 1e Diaconaal Noodfonds
2e Kerkelijke activiteiten diversen
e
15 mei 1 Diaconale Opvang Almere
2e Kerkelijke activiteiten pastoraat
22 mei 1e Diaconie Fietsfonds
2e Kerk Samenwerkende kerken Goede Rede
e
e
26 mei 1 Diaconie Voedsel loket Almere 2 Kerk landelijke jeugd JOP 3e Diaconale Opvang Almere
29 mei 1e Diaconie Duurzaamheid
2e Kerk Landelijk Missionair werk
Ook als we thuis de viering meebeleven kunnen we de goede doelen steunen:
 door de GiVT app. in te stellen op de telefoon. In de kerkzaal mikt u dan op de rode collecte zak
 via de collecterekening NL06 RABO 0301 0149 06 t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening
 door bonnen te kopen: 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. De mogelijkheden waarop u
kunt bijdragen staan uitgebreid vermeld op de website www.goederede.nl
Alle doelen rekenen op ons.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

WORD VRIEND VAN GOEDE REDE!
Deze foto’s tonen een icoon.
Dit gebouw is gemarkeerd als cultureel
erfgoed van Almere en wordt gebruikt als:
Kerkcentrum
Concertpodium
Expositieruimte
én Ontmoetingsplek
Dit karakteristieke gebouw vraagt veel onderhoud
en dat is jarenlang door veel vrijwilligers bij Goede Rede uitgevoerd. Naarmate het gebouw en
vrijwilligers ouder worden zoeken we naar een andere manier om de hoge kosten voor onderhoud te
dekken.
De coronacrisis en nu ook de energiecrisis raken ons in ernstige mate.
Helpt u mee dit culturele erfgoed van Almere in stand te houdendoor steun te geven aan?

AKTIE VRIENDEN VAN GOEDE REDE
U bent al vriend als u € 10, - per jaar doneert, maar meer mag natuurlijk ook. Uw donatie op:
Beheerscommissie Goede Rede NL22 INGB 0006 9326 99 o.v.v. Vriend van Goede Rede
valt onder giften. Bij een toezegging voor 5 jaar is het toegezegde bedrag volledig aftrekbaar voor uw
inkomstenbelasting.
Beheer Goede Rede
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OMZIEN NAAR ELKAAR
Meeleven en zorgen
Mevrouw Carin Bakker Klavergriend 1 is opgenomen in Flevoburen, Meeresteinkade 1 om te herstellen
van een val.
Feest en zorgen
Op 12 mei mag Nel Steenstra, Achterwerf 136 de leeftijd van 90 jaar vieren. Een domper zijn nog altijd
zorgen om de gezondheid van Nel. De bestralingen zijn gestopt en het is afwachten hoe deze nog door
zullen werken. De pijn valt op dit moment gelukkig erg mee, wel heeft Nel veel last van de wond.
Alle kaarten en aandacht die zij vanuit de gemeente ontvangen heeft doen haar goed, waarvoor dank.
We wensen Nel, en uiteraard ook Janna, veel sterkte toe.
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:
fvanwilllegen@goederede.nl In principe ben ik op maandag en woensdag in Almere aanwezig.
WERKEN IN DE KERK

Gedecoreerd! van harte verdiend
Op 26 april waren 13 mensen naar het congrescentrum van de Floriade gelokt. Onder hen diverse
personen die meer of minder bekend zijn in Goede Rede en Almere Haven of daarbuiten.

De gedecoreerden brengen een toast uit met onze tijdelijke burgermoeder.
INSPIRATIE & MOTIVATIE
Wekelijks Bijbellezen op donderdagmiddag
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De volgende wekelijkse Bijbellezing is op donderdagmiddag 12 mei van 15.00 -16.30 uur. Wilt u
meedoen dan kunt u contact opnemen met Vincent Oomen vfm.oomen@hotmail.com
Meelezen op woensdag
Samen met de predikant lezen we alvast de lezing(en) van de zondag. Het levert vaak een goed
gesprek op en is tevens alvast een goede voorbereiding op de dienst.
De avonden staan o.l.v. Florisca van Willegen. De eerstvolgende keer is op woensdagavond 18 mei, van
20.00-21.30 uur in Goede Rede.
In de week dat er ook meelezen is, vervalt het Bijbellezen op donderdag.
Welkom in kerkcentrum Goede Rede.
Ook de gezellige koffie op vrijdagochtend met de mogelijkheid voor een
stiltemoment in de kapel of een gesprek/gebed is weer helemaal open. Van alle
aanwezigen geldt: Veiligheid voor u zelf en voor de ander blijft gewenst!
N.B. In geval van een uitvaart op vrijdag is er besloten de Open Kerk dan niet te
laten doorgaan.
Beheren
Als voorzitter van de beheercommissie van Goede Rede heeft Wilco de Vries per 1 mei zijn taak
neergelegd. Een verantwoordelijke en uitdagende taak om de activiteiten te stroomlijnen en om de
medewerkers achter de bar op één lijn te houden. We zeggen in deze GoedeRedepost dankjewel met
een enkel woord. Als Wilco terug is van vakantie zullen we er zichtbaar aandacht aan schenken.
Archiveren
(een verplichting voor kerkgenootschappen en verenigingen).

Mensen gezocht voor het opzetten van een digitaal archief!
Wat zou onze maatschappij zijn zonder computers en smartphones.
Wij kunnen er niet meer omheen, alles gaat tegenwoordig digitaal.
Ook in het kerkelijke leven wordt van de computer gebruik gemaakt, veel vergaderstukken,
nieuwsbrieven, berichten en andere documenten worden digitaal rondgestuurd en bewaard.
Wat zou het fijn zijn als we kunnen afstappen van het papieren archief en over kunnen gaan naar een
digitaal archief waar alles gedocumenteerd kan worden opgeslagen!
Daarom zoekt het College van Kerkrentmeesters iemand die zich in deze materie wil verdiepen en een
digitaal archief wil opzetten. Misschien zijn er mensen die het samen willen doen?
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de kerkrentmeester van uw wijkgemeente:
voor Haven Ina Oostenbrink, voor StadsPoort Ard Stoffers, voor Buiten Roel van Benthem.
Solidariteit
De opbrengst van deze actie is half voor ondersteuning van noodlijdende gemeentes in Nederland, de
andere helft komt ten goede aan de PGA in Almere.
Meer dan de helft van de stapeltjes enveloppen voor de solidariteitskas zijn al
meegenomen op 1 mei. Helpt u ook mee om het restant van de enveloppes
portvrij te bezorgen? Alvast hartelijk dank.
Kerkrentmeester a.i. Ina Oostenbrink.
Herdenken op 4 mei
Na de stille tocht, de woorden en muziek van groot en klein en de twee
minuten stilte zijn er bloemen en kransen gelegd bij het monument. Uit de
Rooms Katholieke Bonifatiusparochie en de Protestantse Gemeente Almere
was er een gezamenlijk stuk.
4

Er was grote belangstelling en ook aan kinderen uit het publiek werden bloemen uitgedeeld om bij het
monument te leggen.
GoedeRedepost
De volgende GoedeRedepost komt over twee weken op 19 mei 2022.
Voor het geval u geen gebruik maakt van internet liggen altijd enkele exemplaren in de lectuurkast in
de hal. Aanmelden voor de digitale GoedeRedepost kan bij: communicatiepknhaven@gmail.com
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@goederede.nl

Agenda Kerk op de Floriade Fruitfulcity.nl
7 mei 2022 Lezing van Kick Bras over spiritualiteit van de tuin 11.00 en 15.00 uur
8 mei 2022 Driemaal duurzaam voor groepen kinderen, tijdstip 15.00 - 17.00 uur
10 mei 2022 Stilte, bezinning en verbinding Nijkleaster 13.00-15.00 uur
11 mei 2022 Duurzame Challenge voor kinderen en tieners. Tijdstip 15.00 - 17.00 uur
Uitnodiging voor het
afscheid van ds. Dirk-Jan
Lagerweij van Almere
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