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Aan de Goede Redegangers,
Alles komt goed?!
Als er muren voor ons staan,
doe ons dan de gaten zien
waar het licht doorheen valt,
waardoorheen we verder kunnen kijken.
Als er bergen voor ons oprijzen,
doe ons dan de paadjes zien
waar onze voetenkunnen gaan,
waarlangs we verder kunnen komen.
Als de mist ons overvalt,
doe ons dan de kansen zien
om stil te staan, stilte te voelen
waarin we bij u kunnen komen.
En God, misschien,
als we de moed hebben,
help ons dan ook ze te maken:
die gaten, die paadjes, die kansen.
Uit Protestant het magazine van de PKN.

Vieren
Komende zondag is er een Protestantse viering waarin voorgaat drs. Corry Zunneberg.
Op 20 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel eeuwigheidszondag genoemd.
In deze gedachtenisviering herdenken wij hen uit ons midden die in het afgelopen jaar overleden zijn.
We doen dat door hun namen te noemen en een kaars te ontsteken aan het licht van de Paaskaars.
Symbool van ons vertrouwen dat onze geliefden nu mogen zijn in het licht van de Eeuwige.
Er is ook gelegenheid om zelf een kaars te ontsteken voor de namen die niet genoemd, maar nog altijd
gemist worden. Deze viering is voorbereid door ds. Florisca van Willegen en de oecumenische
werkgroep liturgie.
Rouwgroep: ‘bij of rond partnerverlies’
Een partner die wordt gemist, verdriet waar je mee rondloopt – een verlies van een dierbare is zeer
ingrijpend. Ieder mens rouwt op zijn of haar eigen manier en in zijn of haar eigen tempo. Toch kan
erkenning, herkenning en steun van anderen helpend zijn in een rouwproces. Vooral wanneer anderen
uit eigen ervaring weten wat het betekent om een partner te verliezen.
Voor de gezamenlijke wijken van Almere organiseren we daarom vanaf januari een rouwgroep op
maandagmiddag. In vijf bijeenkomsten behandelen we verschillende thema’s rondom rouw en verlies.
Maar bovenal zal er veel ruimte zijn voor het uitwisselen van verhalen en ervaringen. De
bijeenkomsten staan onder leiding van ds. Bettie Woord en ds. Florisca van Willegen.
Een eerste, vrijblijvende, informatiemiddag zal gehouden worden op maandag 12 december 14.00 in
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Goede Rede. U hoeft pas na deze bijeenkomst te besluiten of deelname aan deze groep iets is waar u
nu behoefte aan heeft. Ook besluiten we pas na deze bijeenkomst welke locatie het meest geschikt zal
zijn voor de overige bijeenkomsten.
Voor meer informatie en opgave kunt u zich wenden tot een van de genoemde predikanten.
Ds. Bettie Woord, bettiewoord@planet.nl of 06 15332197
Ds. Florisca van Willegen, fvanwillegen@goederede.nl, 06-13599841
Energie ontvangen en gebruiken
Wij hopen dat we in de vieringen zoveel warmte kunnen ervaren dat we het niet zullen merken dat de
verwarming een graadje lager wordt ingesteld vanwege de kosten voor het verwarmen. Een extra
wollen vest of trui aan is aan te bevelen.
Vieringen voor de komende zondagen 10.00 uur
Ook de info over katholieke vieringen op de 2e zondag van de maand staat vermeld
 13 nov. Protestantse viering voorganger drs. C Zunneberg uit Almere Buiten
 13 nov. 10.00 uur RK viering in de kapel
 20 nov. Eeuwigheidszondag. We noemen de namen en gedenken wie ons ontvielen in het afgelopen
jaar. Voorganger ds. F. van Willegen in samenwerking met oec. werkgroep liturgie.
 27 nov. 1e advent Er is een protestantse viering waarin voorgaat Ds. J.J. Blom uit Almere
 4 december 2e advent voorganger ds. B. Woord
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:
13 nov. 1e Diaconie Werelddiakonaat
2e Kerkelijke activiteiten
e
20 nov. 1 Diaconie Hospice Almere
2e SWK
27 nov. 1e Diaconie MWLA
2e Pastoraat
4 dec. 1e Diaconie Noodfonds
2e Kerk
Ook als u thuis de viering meebeleeft kunt u 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
de administratiekosten voor de collectebonnen worden per januari € 1,50 per kaart.
 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
Lieve Goede Rede Gangers
Hierbij willen wij jullie bedanken voor de bloemen die wij gekregen hebben om onze 50 jarig huwelijk
nog feestelijker te vieren. Nu, dat is gelukt. Ons huwelijksbootje vaart nog steeds in volle glorie.
Nogmaals bedankt Herman en Ambro
Ook wil ik jullie bedanken voor de kaarten met medeleven na mijn heupoperatie. Ik ben alweer hard
aan revalideren en hoop weer spoedig in de Goede Rede te zijn.
Ambro
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Adressen op het zondagsblad
In het kader van de AVG regels is er in de kerkenraad afgesproken om geen aders meer te vermelden
bij de mededelingen over de bloemengroet. Ook op het zondagsblad zal het adres niet meer worden
vermeld. Door het uitzenden van de vieringen wordt nl. ook het zondagsblad op de website geplaatst
en dan staan adressen online. Indien u een kaartje wil sturen staat het adres wel vermeld op de kaart
die bij de ingang op tafel ligt.
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.

Ook vriend worden van Goede Rede?
U wordt vriend door u aan te melden via https://www.goederede.nl/wordt-vriend-van-goede-rede/
Het bank rekeningnummer voor de (periodieke) donaties aan Vrienden van Goede Rede is:
NL76 RABO 0387 2067 79 t.n.v. Beheer Commissie Goede Rede o.v.v. ‘Vrienden van Goede Rede’.
Hebt u geen internet dan kunt u ook de informatie vinden op de folder in de hal van Goede Rede.
Met een hartelijke groet namens de vrienden van Goede Rede, Jan Denkers
Onmisbare vrijwilliger!
U wordt uitgenodigd voor de vrijwilligersavond op 12 november 2022! Nu zaterdag.
Er is weer hard gewerkt om er een onvergetelijke avond van te maken. De bijzonderheden hebt u
kunnen vinden in de brief die u per mail of post toegestuurd hebt gekregen.
Een tipje van de sluier?
Er is in elk geval vanaf 19.30 uur koffie en thee met wat lekkers erbij en later op de avond een drankje
en een hapje. De Toonzetters hebben al een paar maanden geoefend om iets leuks op de planken te
zetten. We gaan er een leuke avond van maken!
Plaats: Oecumenisch kerkcentrum Goede Rede op 12 november om 19.30 uur!
Noteert u het in uw agenda?
Nog een keer de Tiny Church 2.0 van de Floriade.
Begin november werd bekend gemaakt dat het draaiende gebouw is
gekocht door de Stichting Coöperatief Finsterwolde. Zij gaan het gebouw
gebruiken als buurthuis en ontmoetingscentrum. De TC ligt inmiddels als
bouwpakketje op het terrein. Finsterwolde zal een opslagruimte voor de
winterperiode zoeken, daarna zal in maart de herbouw beginnen.

Welkom in het kerkcentrum Goede Rede
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.
Leeskring: ‘liturgie van het alledaagse’
De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 16 november, van 14.00-15.30 uur in Goede Rede.
We praten dan over hoofdstuk 3 en 4. Nu nog instappen is heel goed mogelijk. U kunt zich melden bij:
fvanwilllegen@goederede.nl
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Wilgentenen vlechten
Op dinsdagmiddag 29 november, van 14.00_16.00 uur, vindt er in
Goede Rede een workshop Adventskrans versieren plaats. U
versiert uw eigen meegebrachte krans of maakt er één van
wilgentenen en versiert deze. Materiaal is aanwezig maar u kunt
ook eigen versierselen meenemen. Handig is het wel om een eigen
snoeischaar mee te nemen.
Kosten: € 4,50 incl. een kopje thee.
Opgave bij Co Oomen, cobeersma@ hotmail.com
Meelezen op woensdag
Voorafgaande aan de zondagen waarop Florisca voorgaat lezen en bespreken we alvast samen de
Bijbellezing(en). De eerstvolgende keer is op woensdag 7 december van 19.30-21.00 uur.
Van harte welkom!
Wekelijks Bijbellezen
Donderdagmiddag is het wekelijks Bijbellezen met Vincent. Van 14.-00-16.00 uur zijn we in Goede
Rede. In de week dat er meelezen op woensdag is vervalt de donderdagmiddag.
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 10 november 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
Op zondag 6 november mochten we in de viering luisteren
naar de stemmen van ‘Thats Life’ olv Ria van Heemskerk.
Het koor kan nog wel meer stemmen gebruiken.
Hebt u interesse dan kunt u op dinsdagavond om 20.00 uur
oefenen in de kapel van Goede Rede.
Hou je van zingen, zing dan mee!
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