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Aan de Goede Redegangers,
Voor mensen die van u verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn in handen van mensen.
Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden wees niet niemand.
Verhaast de dag van uw gerechtigheid.
Zie het niet langer aan
dat her en der in deze wereld
mensen gemarteld worden, kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden
en elkaar het licht ontroven.
Gedenk uw mensen
dat zij niet vergeefs geboren zijn.
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
Huub Oosterhuis, uit Licht in de morgen.

Vieren
Zondag aanstaande is er een protestantse viering in Goede Rede. Voorganger zal zijn ons gemeentelid
Hette van der Leeuw.
Ook zondagmiddag de 18e is er in de kapel om 14.30 uur een speciale dienst van de Doopsgezinde
Gemeente vanwege de intrede van hun twee nieuwe predikanten, ds. Yvette Krol en ds. Iris
Speckmann. Belangstellenden zijn welkom.
De komende week is het vredesweek. In Goede Rede wordt daar op verschillende
manieren aandacht aan gegeven. U bent van harte uitgenodigd daaraan mee te
doen.
Woensdag 21 september wordt er een sobere maaltijd gehouden met aansluitend
in de kapel een stilte cirkel waarin we onze gedachten kunnen richten op wat wij
voelen bij het woord vrede en wat vrede voor ons betekent, de gedachten blijft privé en hoeven niet
gedeeld te worden. Informatie over de tijden staat in Goede Rede op het prikbord, bellen met Anja
Stam is ook mogelijk 5311385
Zaterdag 24 september is de kerk open van 10 tot 12 uur en bieden wij de mogelijkheid om van 10 tot
11 een kaarsje op te steken of stil te zijn de kapel. Vanaf 11.00 uur is er een carillonconcert om te
beluisteren.
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Zondag 25 september is om 10.00 uur de oecumenische Vredesviering waarin Ben Roest samen met
leden van de oecumenische werkgroep voor liturgie voor zal gaan en daarbij hebben wij gasten
uitgenodigd: Oekraïners die in Almere Oosterwold wonen en mogelijk een bijdrage leveren in de
viering.

Uitnodiging
voor de gemeenteavond op 12 oktober in Goede Rede
Wij willen uitwisselen wat oecumene inhoudt nu het Parochiebestuur dit niet meer ondersteunt.
Wij willen met u delen onze vreugden en zorgen.
Wij hebben een vrolijke noot met de Toonzetters.
De beheercommissie heeft een andere naam: Goede Rede Beheer en … nieuwe leden. Jan Denkers en
Anne de Vries zullen ons daarover informeren.
Natuurlijk beginnen we met koffie en wat lekkers erbij en ter afsluiting drinken we een glas.
We beginnen officieel om 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Om 21.30 uur keren we huiswaarts.
We rekenen op uw komst!
De wijkkerkenraad
SPIRIT
Vorige week is de 3e Spirit van dit jaar bezorgd. Als u nog geen exemplaar met de titel ‘Trouw’ en de
fam. Klandermans op de voorpagina heeft ontvangen, kan het zijn dat uw bezorger nog op vakantie is.
Er staat in het nummer een uitgebreid artikel over de samenwerking met diverse scholen van het
voortgezet en hoger onderwijs in Almere. Voor de financiële middelen om een kwartiermaker aan te
stellen is er vanuit Urk een bedrag toegezegd en zijn er diverse fondsen bereid gevonden dit te
ondersteunen. Er liggen ook exemplaren van Spirit in de lectuurkast.
Vieringen voor de komende zondagen 10.00 uur
In het schema van Goede Rede agenda zijn helaas de RK vieringen van 11 september en 9 oktober
weggevallen, waardoor er een dubbelboeking is. We willen de Parochieleden graag tegemoet komen
door op deze twee data de kerkzaal te delen. Dat betekent 2 diensten achter elkaar zoals het voorheen
ook was. U ziet hieronder onder de juiste aanvangstijd staan.
Ook de info over katholieke vieringen op de 2e zondag van de maand staat vermeld
 18 sept. Protestantse viering waarin voorgaat mevr. H. van der Leeuw.
 25 sept. Vredeszondag Oec viering met pastor B. Roest en de oec. werkgroep voor liturgie
 2 okt. Protestantse viering met ds. van Reeuwijk uit Alkmaar
 9 okt. 10.00 uur Protestantse viering van schrift en tafel. Voorganger ds. Florisca van Willegen.
 9 okt. 11.30 uur RK viering in de kerkzaal
NB. Wilt u uw eigen liedboek meenemen als u naar de kerk gaat. Op de grootletter editie van de orde van dienst
staan alle liedteksten uitgewerkt.
De overwegingen van ds. Florisca van Willegen zijn na de dienst nog enkele weken terug te lezen via de
website: archief van recente kerkdiensten.

Informatie over de vieringen
 Protestantse vieringen: <communicatiepknhaven@gmail.com>, 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 collectedoelen:
18 sept. 1e Diaconie Noodfonds
2e kerkelijke activiteiten Goede Rede
e
25 sept. 1 Kerk in Actie / Vredeswerk
2e Samen Werkende Kerken SWK
2 okt. 1e Diaconale opvang Almere DOA 2e Kerk en Israël 3e Groot onderhoud voor isolatie
9 okt. 1e Diaconie Fietsfonds
2e Missionair werk
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Ook als we thuis de viering meebeleven kunnen we de goede doelen steunen:
 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
 door de GiVT app. in te stellen op de telefoon. In de kerkzaal mikt u dan op de rode collecte zak
Liever geen contant geld i.v.m. de kosten van het afdragen bij de banken. De mogelijkheden waarop u kunt
bijdragen staan ook uitgebreid vermeld op de website www.goederede.nl

Alle doelen rekenen op ons. Hartelijk dank voor uw bijdragen in tijd en geld!
OMZIEN NAAR ELKAAR
Al staan er deze keer geen namen vermeld wij vragen om steun en gebed voor wie onderzoeken en
operaties staan te wachten. Wij leven mee met hen die gescheiden hun laatste levensweg af moeten
leggen. Voor allen bidden we om licht en kracht.
Verhuizen
De familie Eikelenboom vertrekt begin oktober naar hun nieuwe adres in Oldemarkt (de Hare 67,
8375GG). Een gemis voor ons, maar voor het gezin een nieuwe uitdaging waar ze erg naar uit zien. We
wensen Paul, Janine, William en Marilène toe dat ze zich snel thuis zullen voelen op de nieuwe plek.
Dank
Bedankt voor de beterschapskaarten en lieve berichtjes die ik heb ontvangen naar aanleiding van mijn
operatie op 7 september jl. Het gaat goed met mij alleen ik mag nog niet veel. Na 6 weken ben ik, als
het goed is, weer de oude.
Groetjes van Annemarie Zwierstra
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. Bereikbaarheid van
ds. F. van Willegen-Kerkvliet, per telefoon: 06 1359 9841 en per mail: fvanwilllegen@goederede.nl
In principe ben ik op maandag en woensdag in Almere aanwezig.
College van kerkrentmeesters, WKR, Goede Rede Beheer, Diaconie en werkgroepen

Mensen gezocht voor het opzetten van een digitaal archief!
Wij kunnen er niet meer omheen, alles gaat tegenwoordig digitaal. Ook in het kerkelijke leven wordt
steeds meer gebruik gemaakt van de computer. Veel vergaderstukken, nieuwsbrieven, berichten en
andere documenten worden digitaal rondgestuurd en bewaard. Wat zou het fijn zijn als we in Almere
over kunnen gaan naar een digitaal archief voor de kerk. Het College van Kerkrentmeesters zoekt
daarom iemand die kan helpen een digitaal archief op te zetten. Wellicht zijn er mensen die het samen
willen doen?
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de kerkrentmeester van uw wijkgemeente: Ina Oostenbrink
voor Haven (inaoostenbrink47@gmail.com), 06 40484899 Deze oproep is uiteraard ook geplaatst in
StadsPoort en Almere Buiten.

Gevraagd: Vrijwilligers voor De Overloop!
Elke maand coördineert de PGA kerkelijke vieringen in verschillende zorgcentra. In De Overloop is de
ene maand een Protestantse viering waarin een dominee of geestelijk verzorger voorgaat en de
andere maand een Rooms Katholieke dienst met een pastor als voorganger.
Het is altijd een samenzijn dat zeer gewaardeerd wordt door veel bewoners maar ook door de leiding
van De Overloop. Meestal is er een vaste groep bezoekers maar regelmatig zien we ook nieuwe
gezichten. Inherent aan een verpleegtehuis moeten we ook wel eens een trouwe bezoeker in de dienst
herdenken, die na de vorige dienst overleden is. Mede door de reacties van de bezoekers ervaar ik het
als heel dankbaar werk, dat veel voldoening geeft.
De groep bestaat tegenwoordig meestal uit ongeveer 20 personen. Anneke van Huissteden verzorgt
altijd de muzikale begeleiding bij de zang, een belangrijk onderdeel van de dienst.
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De organisatie van de diensten is in mijn handen en ik word daarbij geassisteerd door een vaste groep
vrijwilligers, die de bezoekers voor en na de dienst ophalen en terugbrengen naar hun kamers.
Sommige bezoekers lopen zelfstandig, anderen met een rollator en weer anderen moeten per rolstoel
opgehaald worden. Het is fijn dat ik altijd kan rekenen op die trouwe vrijwilligers. Na de verbouwing
van De Overloop en Corona hebben wij nu de beschikking over een grotere ruimte voor de vieringen
en ook het aantal bezoekers wordt groter. Daar zijn we uiteraard heel blij mee maar voor ons kleine
groepje vrijwilligers wordt het een steeds grotere belasting. Daarom hierbij een oproep:
Zou u het leuk vinden om 1 maal per maand op woensdagmiddagen in De Overloop te helpen om de
bewoners die de kerkdienst willen bezoeken op te halen en weer naar hun kamer terug te brengen?
Ik hoor het heel graag!
Uw reactie kunt u sturen naar scriba@goederede.nl en natuurlijk kunt u mij ook bellen: 06 53939015
Ursel Kriekjes
Vacatures WKR
In de diensten zijn er altijd ambtsdragers die bepaalde taken uitvoeren. Met de huidige bezetting zijn
zij wel heel vaak aan de beurt. Ook voormalige ambtsdragers mogen deze taken op zich nemen.
Daarvoor doen we een beroep op u als oud- diakenen en -ouderlingen om mee te draaien in het
rooster.
-Lectoren om de Bijbelgedeelten te lezen in de viering
U kunt zich hiervoor eveneens aanmelden bij de scriba scriba@goederede.nl
-Oppas
We zoeken nog een aantal mensen die mee willen draaien met de oppasdienst op zondagmorgen.
Opa’s of oma’s mogen zich ook aanbieden. Kun je incidenteel een zondag bij springen, of wil je
structureel meedraaien? Heel graag! Neem dan even contact op met ds. Florisca van Willegen
Besturen en leiden
Bovendien zoeken we gemeenteleden die verantwoordelijkheid op zich willen nemen voor een taak in
de Wijkkerkenraad en ook het ambt op zich willen nemen, we zijn op zoek naar:
een voorzitter, een ouderling kerkrentmeester en diakenen.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ursel Kriekjes onze scriba.
Daarnaast worden er nog voorzitter gevraagd voor Goede Rede Beheer.
We zijn ons er van bewust dat we een beroep doen op uw kostbare tijd en op uw deskundigheid.
Bouwen aan de gemeenschap in Goede Rede is een verantwoordelijkheid van alle gemeenteleden.

Welkom in het kerkcentrum.
INSPIRATIE & MOTIVATIE
Er wordt gewerkt aan een kalender met de activiteiten van Inspiratie & Motivatie. U kunt deze
binnenkort vinden op het prikbord in Goede Rede. In GoedeRedepost zullen we de inhoud steeds
toelichten.
Eetgroep vrijdag 7 oktober is er weer een gezamenlijke maaltijd, het Goede eten. We beginnen met
thee, die wordt geschonken vanaf 16.30 uur. Ontmoeting en plezier gaan gepaard met lekkere eten.
De bijdrage voor het Goede eten is € 5, De deelnemerslijst hangt op het prikbord.
U bent van harte welkom.
Meelezen op woensdag
Nu de zomer ten einde is beginnen we weer met meelezen: voorafgaande aan de zondagen waarop
Florisca voorgaat lezen en bespreken we alvast samen de Bijbeltekst(en).
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De eerstvolgende keer is op woensdag 5 oktober van 19.30-21.00 uur. Lezing deze keer is Lucas 17: 1119. Van harte welkom!
Wekelijks Bijbellezen
Donderdagmiddag is het wekelijks Bijbellezen met Vincent weer begonnen, de volgende keer is 22
september 14.-00-16.00 uur.
Leeskring: ‘liturgie van het alledaagse’
Dit najaar starten we met een leeskring waarin we samen een boek lezen en bespreken. In aansluiting
op het jaarthema ‘vieren doe je samen’ is de keuze gevallen op ‘Liturgie van het alledaagse; Heilige
gebruiken in het gewone leven’ van de Anglicaanse pastor Tish Warren. In haar boek koppelt zij
liturgische elementen van de eredienst aan de praktijk van alledag. Een mooi en hopelijk herkenbaar
boek dat ook ons stil doet staan bij de vraag hoe wij in ons eigen leven de lijn doortrekken van de
zondag naar de rest van de week.
De komende periode komen we (bijna) maandelijks bij elkaar om te bespreken wat we gelezen
hebben. De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 21 september, van 14.00-15.30 uur in Goede
Rede. Overige data dit najaar: 19 oktober, 16 november. Na een reces rond de kerstperiode vervolgen
we de kring weer in januari.
Voor de eerste bijeenkomst is het fijn als u van tevoren hoofdstuk 1 en 2 gelezen heeft.
Het boek is te bestellen via de lokale boekhandel en via internet. U kunt ook contact opnemen met
Vincent Oomen voor een gezamenlijke bestelling. Wilt u meedoen, maar lukt het u om de een of
andere reden niet om aan een boek te komen, neem dan contact op met ondergetekende.
Opgave en informatie: ds. Florisca van Willegen, 06-13599841 of fvanwillegen@goederede.nl
De maandagmiddagsoos
Iedere maandag om 13.30 – 15.30 uur zijn Jan en Ria van Alphen gastheer en gastvrouw in Goede Rede
voor wie gezelligheid zoekt bij een spelletje; rummikub, scrabble, kaarten enz. U bent van
harte welkom!
Open kerk Iedere vrijdagochtend is er de mogelijkheid voor koffie en ontmoeting bij de
grote tafel. Zoekt u een stiltemoment met een kaarsje of een gebed dan kan dat in de
kleine kapel. De deur staat altijd open.
N.B. In geval van een uitvaart op vrijdag gaat de Open Kerk vervallen.
Algemeen
Voor alle bezoekers in Goede Rede blijft een aandachtspunt:
wees alert op veiligheid voor u zelf en voor de ander bij het begroeten en bewegen.
De volgende GoedeRedepost komt over twee weken op 29 september 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
Als bijlage op pag. 6 een terugblik op de

Nationale Orgeldag 2022 in Goede Rede
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JAMMER, JAMMER, JULLIE HEBBEN WAT GEMIST!!!
Zaterdag 10 september was het Nationale Orgeldag. Ook Goede Rede deed
mee net als voorgaande jaren. Er waren vanaf 12 uur verspreid over de
middag 3 korte concerten.
Als eerste heeft Han Siertsema een soort college gegeven over ons Franse
Barok-orgel. Zondags begeleiden de organisten op het orgel ons zingen,
maar dit orgel kan zoveel meer!!
Het is een uniek instrument. Han vertelde ons over de werking van dit
instrument en liet ons de verscheidenheid van klanken en tonen horen. Dit
deed hij aan de hand van variaties over Psalm 118 zoals ze 200 jaar terug
geklonken zouden kunnen hebben.
Het was heel erg leerzaam op een prettige ontspannen manier.
Er was tijd om iets te eten en even de benen te strekken voordat concert twee begon met Geerten van
de Wetering en Matthijs Koene.
Hier klonken de tonen van het orgel en een panfluit met melodieën van componisten uit de tijd van
Bach tot heden. Fenomenaal was deze combinatie. Het was een verwennerij voor de oren.
Toen weer even tijd voor een versnapering. Het laatste concert was van Willeke Smits met de titel
‘Met de Franse slag’. Ook hier was de variatie groot en mede door het college van Han Siertsema
ontdekte ik de vele variaties die er zijn als je de registers opent en sluit. Alles werd uit de (orgel)kast
gehaald. Daarna was er nog tijd voor een hapje en een drankje.
Doordat er steeds korte pauzes waren tussen de concerten kon je met de andere gasten een praatje
maken. Om 17.00 uur ging iedereen huiswaarts. Kortom jullie hebben wat gemist. Schrijf maar vast in
je agenda 9 september 2023 om dan mee te genieten op de Nationale Orgeldag.
Ambro Schroten
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