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Vooraf

Geloven vanuit huis

Pastoraat is zorg en aandacht 
geven aan elkaar. Die zorg en 
aandacht staan momenteel onder 
druk: kerkelijke activiteiten gaan 
niet door, veel contacten en ge-
sprekken vallen weg. Daarom wat 
online tip vanuit het pastoraat. 

Zo ligt er weer een nieuwe 
nieuwsbrief voor u. Met weer 
een nieuwe update van al het 
nieuws van onze kerk. 

Het was een week waarin weer 
extra maatregelen werden af-
gekondigd. Tot 1 juni geen acti-
viteiten dus ook geen reguliere 
kerkdiensten. 

In deze nieuwsbrief leest u meer 
over hoe u kunt geloven van-
uit huis, een bemoediging van 
de voorgangers en een verhaal 
over hoe het is om de kerkdienst 
vanuit huis te volgen. 

Ook is er een goed gevulde 
‘vanuit de gemeente’ pagina, 
met mooie foto’s en verhalen 
vanuit de gemeente hoe we al-
lemaal met deze nieuwe situatie 
om gaan.

In de jeugdupdate leest u meer 
over hoe het met het jeugdwerk 
gaat. Een online bijeenkomst 
van de Betweeners en over dat 
Jeugdkamp dit jaar niet door 
gaat. 

Daarnaast nog ander nieuws, de 
nieuwsbrief zal de komende we-
ken op regelmatige basis wor-
den verspreid. Wilt u deze brief 
in uw mail ontvangen. Klink op 
deze link.

Blijf gezond!

De communicatiecommissie

Op de website zijn er tal van christe-
lijke sites en podcasts te vinden.Tips 
voor jong en voor oud. Bijvoorbeeld 
blogs, bijbelteksten, meditaties over-
denken en gebeden. 

Klik hier om er meer over te zien. 

Diensten tot 1 juni online

De vieringen van onze kerk zullen de 
komende week vervallen. Alle vie-
ringen worden van tevoren opgeno-
men zolang de maatregelen van het 
kabinet gelden. De diensten worden 
uitgezonden via de site en kerkdienst-
gemist. 

Deze diensten vervangen de 10- 
uursdienst. Alle avonddiensten 
worden geanuleerd. De vieringen in 
de stille week en met Pasen worden 
ook van te voren opgenomen.
De diensten zijn te bekijken via deze 
link

► Marjolen Veerbeek tijdens de afgelopen dienst
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Bemoediging van onze voorgangers

Contact

Klaas de Lange André van der Galiën Marjolen Veerbeek
kdelange@pg-lelystad.nl
06-25307687

jongerenwerker@pg-lelystad.nl
06-23379685

mveerbeek@pg-lelystad.nl
06-45732727

Rust in onzekerheid
Ons land en onze wereld is nog 
steeds in de ban van een onzichtbaar 
virus. De aangescherpte maatrege-
len maken de urgentie nog groter 
maar versterken ook het gevoel van 
onzekerheid en bij sommigen van 
angst. Wat staat ons te wachten? 
Contacten met mensen verlopen nu 
veelal per app of mail.

Storm op het meer
Zo ontving ik één dezer dagen 
een berichtje met in de bijlage een 
afbeelding van een schilderij van 
Rembrandt; de storm op het meer. 
Sommigen van de bemanning zie je 
druk in de weer; anderen laten het 
over zich heen komen. Eén slaapt 
er. ‘Meester (Jezus), kan het u niet 
schelen dat we vergaan?’ roept de 
bemanning.

De zee ging liggen
Onrust en angst die voor velen 
herkenbaar in deze stormachtige tijd; 
voor sommigen al gedurende lange 
tijd in erbarmelijke omstandigheden. 
‘Zwijg! Wees stil!’, sprak Jezus en de 
wind ging liggen en de zee kwam he-

lemaal tot rust. Met roepen/bidden is 
het virus niet meteen weg maar het 
mag rust geven aan ons gemoed.

Kerk dagelijks open
Wanneer u ons graag spreken wilt 
kunt u gewoon contact opnemen en 
vinden we een passende oplossing.
De kerk is dagelijks open van 10.00-
12.00 uur; dan is één van de voor-
gangers of iemand van de werkgroep 
Pastoraat aanwezig.

Alle goeds toegewenst!
André van der Galiën (jongerenwer-
ker), Marjolen Veerbeek (ouderen-
pastor) en Klaas de Lange (predi-
kant)

Gedicht
God,
het is stil op straat
een kwaad virus waart als een 
spook
rond over uw wereld
en wij weten niet hoe
en wat en hoelang.
Wij richten onze ogen op U
en op Uw Zoon Jezus Christus,
God,
breng onze angst tot rust
en geef ons in onze onzekerheid
vertrouwen op een toekomst met 
hoop
Amen.

“Met roepen/bidden 
is het virus niet 

meteen weg, maar 
het mag rust geven 
aan ons gemoed”
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VANUIT DE GEMEENTE

Ook een bemoediding, ervaring of foto delen?  
Mail naar: communicatie@pg-lelystad.nl

De redactie kan niet elk bericht plaatsen

Bente en Gijs deden boodschappen voor mensen die 
dat niet konden: “Het was leuk om te doen.De super-
marktmanager kwam naar buiten gerend, omdat ze be-
nieuwd was wat we aan het doen waren. Toen legden 
we het uit en vond ze het erg mooi”

Storm op het meer
De discipelen en de heer,
Varen op het grote meer.

Er komt storm en lelijk weer,
Hoei! wat gaat de wind te keer.

En wat zijn de golven groot,
‘t Water komt al in de boot.

Hier een emmer en ga maar scheppen,
Reef het zeil, je moet je reppen.
Wat krijg je het voor je kiezen,
Wat ..... gaan we dit verliezen?
Ze roepen maak Hem wakker,

hij licht daar op z’n dooie akker.

Help! De boot schudt heen en weer,
En de vrienden roepen “Heer”. 

wij zijn bang, het komt niet goed,
Weet je wel wat Jezus doet?

Ook al is de storm nog zo groot,
Hij slaapt rustig in de boot!

Maar dan spreekt Hij: “Zwijg, wees stil”. 
Wind en zee doen wat Hij wil.
Na de woorden van de Heer,
Wordt het rustig op het meer.
En de vrienden knielen neer:

“Heer, U bent er ... altijd weer”. 

Ingezonden door Henri Pleune
Al een paar weken ligt dit mooie kinderversje, bij mijn 
computer. Vorige week een paar keer gelezen. We 
zitten nu ook wel een beetje in een flinke storm met 
elkaar, wereldwijd. 
Of Jezus deze storm zal stillen, die we over onszelf 
hebben afgeroepen met de globalisering, denk ik niet 
direct.Wel kunnen we vertrouwen putten uit woorden 
die Jezus ons geeft.

► Christus in de storm op het meer van Galilea 

Storm op het meerHelpen bij de 
voedselbank

Beweegchallenge

► Bente en Gijs voor het boodschappenkarretje

► André doet met zijn gezin de beweegchallenge
Om toch nog een beetje te bewegen nu we allemaal 
binnen zitten doet André met de jeugd een challen-
ge. De uitdaging om te bewegen en daar een filmpje 
van te maken. “Bewegen is gezond, dus wij dagen 
jou uit om lekker te gaan bewegen”, zegt André
Beweeg jij ook mee? Stuur een filmpje naar André 
van hoe jij beweegt. 
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Kerkdienst op afstand: een 
verslag van de familie Bolhuis

Het is toch een beetje vreemde 
zondag in huize Bolhuis, net iets 
langer in bed blijven liggen, iets 
later de kippen het hok uit jagen 
en iets meer tijd om te ontbijten. 

’s Ochtend wordt oma Bolhuis nog 
even geholpen met de TV. Via 
Whatss’app video bellen proberen 
je te zorgen dat ook oma een kerk-
dienst kan volgen. Ook wordt er een 
constructie gebouwd om de kerk-
dienst goed te zien, een krukje op 
zijn kant en daar de laptop op.

Haast
Dan is er toch nog opeens een 
beetje haast, snel ontbijten, warme 
broodjes. Als de laatste hap van het 
broodje en de laatste slok thee naar 
binnen is, start de dienst. Vier over 
tien, net iets te laat. 

De dienst voelt in het begin 
een beetje vreemd aan. 
Geen orgelmuziek op de 
achtergrond, geen mensen 
in de zaal, alleen Marjolen. 
Aandachtig volgen we de 
dienst. 

Vreemde gewaarwording
Het is toch een vreemde 
gewaarwording, een dienst 
kijken vanaf de woonkamer-
tafel. Met een knapperend 
haardvuur en de restjes van de ont-
bijttafel op de achtergrond.  

Na een klein half uurtje zit de dienst 
er op, waar bij het eerste nummer 
nog wat twijfelachtig wordt mee 
gezongen, gaat dat bij het laatste 
nummer toch een stuk beter. 

Goed om verbonden te zijn
Toch overheerst een positief gevoel, 
het was goed om met elkaar ver-
bonden te zijn en om toch in deze 
vreemde tijden samen een dienst te 
hebben. Ondanks de wat onwenning-
heid, voelde het vertrouwt.

Digitaal koffie drinken
Ook het koffiedrinken na de kerk-
dienst gaat natuurlijk niet door. Toch 
wordt daar een andere oplossing 
voor gevonden. Via ‘Discord’, wordt 
er met elkaar gebeld om toch nog 
even na te kunnen praten over de 
dienst. Ook oma wordt nog even ge-
appt. Hoe was de kerkdienst voor u? 

► Met een kopje thee erbij kijkt de familie Bolhuis de kerkdienst op een laptop.
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► Er wordt gebeld met Oma

Houdt u het koffie drinken ook in stand?
Bel na de kerkdienst eens iemand op en praat even na

► Jongeren ‘drinken koffie’ met elkaar
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Ook uw steentje 
bijdragen?

Deel deze nieuwsbrief met hen die geen internet 
hebben. Print de nieuwsbrief uit en gooi hem door de 

brievenbus.

Klik hieronder om te printen

STAPPENPLAN

Hoe kijk ik de kerkdienst online?
1.  Ga naar https://kerkdienstgemist.nl/stations/1700 
2.  Daar ziet u de laatste dienstenstaan.
3.  Klik de dienst aan van de datum  die u wilt kijken, de meest 
 recente staat boven aan.
4. Klik op de groene knop met het witte driehoekje en de dienst 
 begint te spelen

Agenda
Zo  29/3 Digitale dienst met 
 10u André van der Galiën

Dagelijks Kerk is open voor gesprek
10u t/m 12u

Zo  05/4 Digitale dienst met 
 10u Klaas de Lange (Palmpasen) 
 

Alle overige activiteiten, zoals zangbijeenkomsten, 
de ontmoetingsclub, jeugdactiviteiten enzovoorts 

gaan de komende weken NIET door. Mocht u twijfe-
len of een bijeenkomst doorgaat neem dan contact 
op met de voorzitter/leider van de desbetreffende 
club of vergadering. Voor overige vragen kunt u 

terecht bij Ingrid Wortel, 
secretaris van de Kerkenraad.

secretaris@pg-lelystad.nl

‘Digitale voorbeden’
Het voorbedenboek kan nu niet worden gebruikt. 

Wilt u/jij daarom in de komende vieringen, die zonder 
gemeenteleden worden gehouden, een intentie laten 
uitspreken tijdens de voorbeden dan kan dat door dit 

door te geven via:

pastoraat@pg-lelystad.nl
De mails komen terecht bij Piet van Dorssen.

Heeft u niet direct één van de pastores nodig maar, 
heeft u toch een vraag die u/jij graag zouwillen

 stellen dan kan hetzelfde 
e-mailadres gebruikt worden. 

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door: Jildou 
Boersma, Daan van der Pijl en Tom Bolhuis. Heeft u 

op of aanmerkingen. 
Dan horen we dat graag. Mail naar: 

communicatie@pg-lelystad.nl

Algemene informatie
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In quarantaine met...
Deze week spreken we met Joop de Wolf. 
Hij woont met zijn vrouw en drie kinderen 
en is actief in de kerk als ad interimvoor-
zitter van de Kerkenraad en voorzitter van 
CvK.
In quarantaine als gezin
Horeca, scholen en kerken zijn gesloten. Veel men-
sen werken vanuit huis. Wat voor invloed heeft dit 
op jou en op jullie als gezin?
Mijn werk gaat gewoon door. Al probeer ik zoveel mo-
gelijk thuis te werken. Ik heb dus nog steeds contact 
met collega’s. Voor mij valt de impact in die zin wel 
mee. De rest zit wel thuis. De scholen van de kinderen 
zijn gestopt, maar de bijbaantjes gaan wel door. Zo’n 
nieuwe situatie is erg lastig. Er is weinig duidelijkheid. 
Gijs zijn schoolexamens zijn nu al twee keer uitge-
steld, dat is best zwaar.

Hebben jullie nu als gezin een soort ritme om wat 
meer structuur in het dagelijks leven te krijgen?
Er is wel een soort ritme, maar dat wordt niet altijd 
even strak nageleefd. Het is ook wennen. We heb-
ben in ieder geval nog het geluk dat we thuis kunnen 
werken en dat het weer zo mee zit. Je kan altijd even 
lekker in het zonnetje gaan zitten. We sporen de kin-
deren ook aan om lekker naar buiten te gaan, maar die 
behoefte lijkt er niet zo te zijn. Ze zitten vooral lekker 
op de bank…

Bij mij is het afgelopen zondag een beetje ingedaald. 
Toen kwamen al die cijfers en tabellen langs met de 
vergelijkingen van Italië en Nederland en dan zie je 
toch op het nieuws nog dat mensen samen op het 
strand wandelen et cetera. Wij zijn ook zelf gaan wan-
delen, naar de supermarkt. We zijn alleen niet samen 
de winkel in gegaan. Je wordt toch wat voorzichtiger.

En hoe zit het met het contact met en binnen de 
kerk?
Wij hebben met de kleine kerkenraad natuurlijk beslo-
ten om geen diensten meer uit te voeren, dat is lastig, 
maar je loopt wel tegen mooie, nieuwe dingen aan. Er 
wordt ineens online en via whatsapp met elkaar koffie-
gedronken, de jeugd maakt filmpjes, er is veel creativi-
teit. Dat zijn de leuke momenten, maar uiteindelijk wil 
je toch liever met elkaar in die zaal zitten en daarna 
een kopje koffie gaan drinken.

Er zijn ook mensen met wie normaal weinig contact 
is. Ik kan me voorstellen dat die nu veel alleen zijn. Of 
ouderen die niet goed snappen hoe al die technologie 
werkt, die dreigen er een beetje buiten te vallen. Ik 
denk dat er schrijnende gevallen zijn, maar ik zie ook 
het positieve, mensen zoeken meer manieren van 
verbinding.

► Joop de Wolf

Tips voor thuis
Heb je nog tips voor mensen die ook in isolatie 
thuis zitten?
Wat ik zelf doe, is één nieuwsbron kiezen en alleen 
die lezen. Anders word je helemaal gek van alle 
ontwikkelingen, updates en nieuwe cijfers. Verder 
probeer ik ook het positieve nieuws op te zoeken. En 
geniet van de lente, kijk lekker naar buiten. Probeer 
een beetje zonnig te blijven.

Contact met naasten
Het wordt inmiddels afgeraden om van het openbaar 
vervoer gebruik te maken als dat niet strikt noodza-
kelijk is. Ook moeten vooral ouderen binnen blijven 
en contact vermijden. Hoe blijf jij nog in contact met 
bijvoorbeeld familie en vrienden?
Ik probeer wel goed in contact te blijven met mijn ouders 
door ze te bellen. Mijn schoonmoeder belt sowieso wel 
iedere dag. Ook op het werk kijk je toch even wat meer 
naar elkaar om. Een Italiaanse collega zou binnenkort 
gaan trouwen, maar dat is allemaal afgeblazen. Met hem 
app ik dan wel eens.  

“Ik zie ook het positieve, 
mensen zoeken meer 
manieren van verbinding.”
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De dienst van zondag

Meedoen aan de collecte 
zonder GIVT
Niet iedereen in de gemeente kan 
gebruik maken van GIVT en op die 
manier mee doen aan de collecte 
iedere zondag. Daarom hieronder 
een stappenplan om bij iedereen 
thuis te kunnen ‘collecteren’

Thuis ‘collecteren’
1. Zoek 3 potjes of enveloppen of iets 

anders.
2. Zet hier 1, 2 of 3 op. Versieren mag!
3. Doneer iedere zondag uw collecte-

geld of –bonnen hierin.
4. Vergeet het deeldoosje van de    

Paasactie niet!
5. Na de coronacrisis zamelen we uw 

gaven in, informatie volgt t.z.t.

De dienst van zondag gaat over Mozes die met het volk op weg is van Egypte 
naar het beloofde land.  Terwijl ze in de woenstzijn zijn, klagen de mensen 
over voedseltekorten, totdat God ervoor zorgt dat er eten komt.  André van 
der Galiën gaat voor in de dienst. Ook YO werkt mee aan de dienst. Jongeren 
beantwoorden de vraag: “Hoe overleef ik in tijden van nood?”
De dienst is zondag om 10 uur te bekijken via kerkdienstgemist

► André gaat voor in de dienst

Column
Tom Bolhuis

Door de corona maatregelen 
is het aantal contacten dat ik 
heb de laatste weken dras-
tische verminderd. Af en toe 
spreek ik klasgenoten tijdens 
de online lessen en met de 
kerkvrienden doen we ook nog 
wel eens een groepschat.

Naast deze manier van con-
tacten probeer ik ook weer 
oude contacten op te halen. 
Best wel lastig. Toch heb ik 
een manier gevonden. De 
laatste dagen app ik iedere 
dag met iemand die ik lang 
niet gesproken heb.

Het eerste contact is altijd 
wat onwenning. Maar uitein-
delijk  levert het verrassen-
de gesprekken op. Van veel 
oud klasgenoten weet ik nu 
bijvoorbeeld welke studie ze 
weer doen, waar ze wonen of 
dat ze al werken. 

Afgelopen week appte ik met 
een oude vakantievriend. Sa-
men met zijn ouders heeft hij 
een Thomashuis, een huis 
waar verstandelijke gehandi-
capten wonen. Die zorg wordt 
nu een stuk intensiever, niet 
meer naar buiten en leg dat 
maar eens uit. Best wel wat 
problemen.

Ik merk dat het fijn is om weer 
eens wat (oude) contacten te 
spreken. Daarom sluit ik me 
ook helemaal aan bij de tip van 
het ‘digitaal koffiedrinken’ na 
de kerkdienst van zondag. Bel 
eens iemand op en wie weet 
ontstaat er een mooi gesprek

Oude contacten
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Jeugd update

Hoe gaat het met je?

#Wij zijn niet alleen
In de appgroep: #wij zijn niet 
alleen, wordt elke dag een be-
moedigend bericht gestuurd. De 
appgroep is opgericht door André 
en is voor iedereen toegankelijk, 
geef je op door hem een appje te 
sturen. Dat kan naar 06-23379685.

In de app verscheen bijvoorbeeld al 
het nummer: Kan ik iets voor je doen. 
Gezongen door Dwight Dissels bij 
The Passion van 2017. Dat nummer 
is via deze link te beluisteren. 
De vraag er bij is: waar ga jij heen 
met je vragen op dit moment? Heb je 
dat ontdekt? Wij zijn niet alleen.

Kindernevendienst 
vanuit huis

Nieuwsbrief voor 
ouders en kind
Speciaal voor ouders en kinderen 
verschijnt er deze week een nieuws-
brief met tips om bezig te zijn met 
geloof nu de kerkelijke activiteiten 
niet door gaan. 

De nieuwsbrief is later deze week te 
vinden op de site

Betweeners 
online
Nu er geen normale betweener en 
soosavonden georganiseerd kunnen 
worden, wordt er vrijdag een digitale 
bijeenkomst georganiseerd. Vrij-
dag 27 maart vanaf 20.00 wordt er 
samen met de jongeren gebeld via 
Discord. Mee doen? Hou de socials 
in de gaten.

Het is een vreemde tijd, wil je daar een 
keer over praten emt iemand van de kerk, 

neem contact op met je 
jeugdleider of met jongerenwerker André

Jeugdkamp afgelast

► Een bosspel bij jeugdkamp 2019
Naast alle andere kerkelijke activiteiten gaat jeugdkamp dit jaar niet 
door. Dit omdat alle activiteiten tot 1 juni 2020 verboden zijn. Jeugd-
kamp wordt dit jaar ook niet meer ingehaald. In 2021 gaat het kamp wel 
weer door. 

Meer informatie:
www.pg-lelystad.nl

Tijdens de digitale dienst is ook 
een moment voor kinderen. Mei-
ke Bolhuis zal daar aandacht aan 
besteden. Kijk voor de dienst op de 
website voor meer informatie. 
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