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De kerk is van ma-vr open van 10u - 12u

Vooraf
Het zijn bijzondere tijden en om toch verbonden te zijn met elkaar ontvangt u deze nieuwsbrief. Om u zo goed 
mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er in onze kerk gebeurt en wat we doen om het kerkzijn zoveel 
mogelijk door te laten gaan. In deze nieuwsbrief leest u wat er met de kerkdiensten gebeurt, op welke momen-
ten de kerk nog wel open is en wat jongeren doen om hun steentje bij te dragen.

We hopen snel weer op een normale manier kerk te zijn, pas goed op u zelf! 

De publiciteitscommissie

Alternatieve kerkdienst via internet
De komende zondagen vindt er 
GEEN kerkdienst plaats in de Ont-
moetingskerk. Er wordt een alter-
natieve kerkdienst via de website 
aangeboden. 

De alternatieve kerkdienst kan ge-
volgd worden via kerkdienstgemist 
op zondag om 10.00. Deze dienst zal 
anders zijn dan wat u gewend bent. 
De dienst wordt van tevoren opgeno-
men en vindt dus niet live plaats.

A.s. zondag is de 
kerkdienst live 
te volgen via:

Meer info zie
 pagina 5

https://kerkdienstgemist.nl/
stations/1700

Kerk open voor persoonlijk gesprek

Toch gaat de kerk niet helemaal op 
slot. Hij blijft open voor een goed 
gesprek. Want het is belangrijk 
dat de kerk er ook is voor u/jou in 
deze bijzondere periode. Daarom 
gaat de kerk open van maandag 
tot en met vrijdag van 10:00 - 12:00 

uur voor een gesprek. Tijdens 
deze twee uur is er namens de 
kerk iemand aanwezig.

“Voor iedereen die behoefte heeft 
aan een persoonlijk gesprek of een 
kaarsje aansteken willen we als kerk 

er zijn. Dit is één van de manieren 
om ruimte te bieden voor een ge-
sprek en voor een moment van rust”, 
zegt Marjolen Veerbeek, 
ouderenpastor in de kerk. 

Afgelopen week
”Er kwam iemand binnen die zich 
zorgen maakte over zijn werk in de 
zorg in deze drukke tijden en hij 
zocht even een luisterend oor. We 
hebben even koffie gedronken en 
gesproken over zijn zorgen”, zegt 
Marjolen.

Van ma t/m vr 
10:00 - 12:00
is de kerk geopend 

Activiteiten gaan 
niet door
Alle overige activiteiten, zoals zang-
bijeenkomsten, de ontmoetingsclub, 
jeugdactiviteiten enzovoorts gaan de 
komende weken NIET door. Mocht u 
twijfelen of een bijeenkomst doorgaat 
neem dan contact op met de voorzit-
ter/leider van de desbetreffende club 
of vergadering. Voor overige vragen 
kunt u terecht bij Ingrid Wortel, 
secretaris van de Kerkenraad.
secretaris@pg-lelystad.nl
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Onze voorgangers over Coronavirus
Gedicht

God,

Bron van licht en leven
Wij komen bij U

met alle dingen die ons
bezighouden en verwarren

Bij U die,
hoop wilt geven, wanneer 
wij het zelf niet weten,
houvast, wanneer
onzekerheid ons verlamd.

Bron van licht en leven,
zegen ons met vertrouwen.

Amen

Onzekerheid en Vertrouwen
Het coronavirus maakt veel mensen 
onzeker. Vooral ouderen maken zich 
zorgen, zeker wanneer hun gezond-
heid kwetsbaar is. Jongeren en 
kinderen wordt opgeroepen om niet 
naar opa en oma te gaan. Een ver-
warrende situatie; het maakt mensen 
bang en onzeker voor de toekomst.

Kerkdienst gemist
De maatregelen die door de over-
heid zijn genomen zijn ingrijpend 
voor mensen persoonlijk, voor tal 
van activiteiten en dus ook voor de 
kerk. In persoonlijke gesprekken is er 
(ongewild) een bepaalde afstand. En 
elkaar ontmoeten in de kerk is niet 
of minder mogelijk. Het is mooi dat 
diensten kunnen worden meebeleefd 
met Kerkdienst Gemist, .maar kijken 
naar een scherm is toch anders….

Ingrijpende maatregelen
De situatie waarin de wereld en ook 
ons land verkeert vergt vertrouwen in 
de mensen die verantwoordelijkheid 
dragen voor (soms) ingrijpende be-
sluiten. Besluiten die nodig zijn, maar 
(persoonlijke) ontmoetingen in de weg 
staan.

Zorg voor elkaar
Maar deze situatie mag ook vinding-
rijkheid en creativiteit teweeg brengen 
om aandacht en zorg te besteden aan 
elkaar. Behulpzaam daar waar nodig; 
bv bij het elkaar wegwijs maken voor 
Kerkdienst Gemist of de mogelijk-
heden van de telefoon benutten. Of 
gewoon boodschappen doen voor een 
ander.

En het is een gunst te kunnen delen 
wat het leven en de dagelijkse dingen 
beweegt; om het onder de aandacht 
van God te brengen.

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

P.S. Wanneer u ons graag spreken 
wilt kunt u gewoon contact opnemen 
en vinden we een passende oplos-
sing

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

“Deze situatie kan ook 
vindingrijkheid en creativiteit 

teweeg brengen”
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Deel uw positieve of bemoedigende ervaringen 
met de gemeente, mail naar:

communicatie@pg-lelystad.nl
De redactie kan niet alle berichten plaatsen

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

Kind op zondag vanuit huis
Is er iemand in de kerk die geen water lust? Mis-
schien zijn er wel mensen die liever iets anders drin-
ken, maar er zullen vast niet veel zijn die het echt 
niet lusten. Water is ook heel belangrijk. Wie kan 
bedenken waar het allemaal voor gebruikt wordt?

In het bijbelverhaal staat Mozes bij de rivier. Hij zegt 
tegen de farao, de baas van Egypte: ‘U moet doen 
wat God zegt, anders is er straks geen water meer 
in het land.’ Zal de farao daarvan schrikken? 

Via de site: pg-lelystad.nl zijn vanaf zondag 22 
maart 2020 opdrachten te vinden om met uw kinde-
ren te doen. 
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Jeugdwerk stopt tijdelijk
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‘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
Heeft u niet direct één van de pastores nodig maar, heeft u toch een vraag die u/jij graag zou

willen stellen dan kan hetzelfde e-mailadres gebruikt worden.

Het was al een gekke week! Deze 
zondag konden maar 99 mensen 
de kerk in en daar komt nu bij dat 
je niet meer naar school kunt.

Misschien denk je nu wel even 
WOW. Maar de reden is natuurlijk 
niet leuk. Best heftig! Hoe gaan we 
de komende dagen doorkomen? Hoe 
staat het met mijn examen? Hoe kan 
ik nu mijn vrienden nog zien? En hoe 
zal het tot 6 april en daarna gaan?
Voor het kerkelijke jongerenwerk 
zetten we ook alle samenkomsten 
stil, dus geen betweeners en soos. 
Ook het kinderwerk is helemaal 
stopgezet. 
Komende week zullen we je op de 
hoogte houden hoe we op een ande-
re manier vorm willen geven aan ons 
jongerenwerk.

Vanuit het jongerenwerk en de kerk 
willen we alle kinderen, tieners en 
jongeren sterkte en vrede toewensen 

voor de komende weken. Geloven 
doe je niet alleen! In het vertrouwen 
dat de God. De Aanwezige is in alle 
tijden van ons leven. Op Hem mag je 
je richten, ook in tijden als deze. 
Als je behoefte hebt aan een gesprek 
of je zit ergens mee, app, bel of mail 
dan met jongerenwerker André.

Nieuwe naam facebook jeugd: 
‘Ontmoetingskerk Jong’
De naam van de jeugd-facebook-
pagina is veranderd. Het bekende 
jeugd@pg-lelystad verandert in 
‘ontmoetingskerk jong’.

Inhoudelijke anders
Ook de inhoud van de pagina veran-
dert. “We willen graag in deze tijden 
infomeren over dingen die op andere 
kerkelijke of maatschappelijke plat-
forms worden geplaatst. We delen 
dingen over kinderprogramma’s, tips 
voor thuisstudie, een mooi lied of een 

Een tip voor op 
de facebook?

Mail naar: 
jongerenwerker@pg-lelystad.nl

Druk bezig met 
nieuwe vormen
Het jongerenwerk zit ondertussen 
niet stil. Er wordt hard gewerkt aan 
nieuwe vormen om het jeugdwerk 
door te laten gaan. Om toch op 
een andere wijze met elkaar ver-
bonden te zijn.

Voor komende vrijdag wordt er een 
online programma voor jongeren 
aangeboden. Meer informatie volgt 
later. Houd daar voor de sociale me-
dia in de gaten.

Ook YO zit niet stil, zondag 29 maart 
2020 helpen de jongeren met het 
opnemen van de dienst. Ook wordt 
met hen samen nagedacht over de 
inhoud hiervan. 

tekst ter bemoediging”, zegt André 
van der Galiën, jongerenpastor van 
de kerk. 

 
Jongerenwerker André 
t Pleintje Wim, Elisabeth, Linda, Iren en 
Bert
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Onze jongeren willen graag ouderen 
helpen die moeite hebben om con-
tact te krijgen via internet of het digi-
taal volgen van de dienst. We zoeken 
naar mogelijkheden om ouderen te 
helpen, waarin we zeker rekening 
houden met het advies om ouderen 
niet te bezoeken.

Samen zoeken we een 
oplossing
Welke mensen hebben hulp nodig? 
Hoe kunnen we hen bereiken en/of 
helpen?  Kijk in uw en jouw omge-
ving naar mensen uit onze gemeen-
te. Is er hulp nodig, zoals boodschap-
pen doen, kinderoppas of met het 
omgaan met internet, dan zoeken 
we gezamenlijk naar een gezonde 
oplossing. 

U kunt voor vragen bellen naar 
André van der Galiën. 
06-23379685.

Hulp voor internet
STAPPENPLAN

Hoe kijk ik de 
kerkdienst online?

Het IDO en de Voedselbank zoeken 
vrijwilligers voor de komende weken!
Door het coronavirus is veel tot 
stilstand gekomen. Het IDO en de 
Voedselbank willen niet dat kwetsba-
re mensen daar de dupe van worden. 
Juist in de komende weken willen zij 
mensen die aan huis gebonden zijn 
of geen kring om zich heen hebben 
tot steun zijn. Maar ook bij het IDO 
en de Voedselbank werken veel 
oudere vrijwilligers. Omdat het IDO 
en de Voedselbank niet willen dat het 
werk te veel op hen neerkomt, zijn 
zij alvast op zoek naar tijdelijke hulp 
voor de komende weken!

Zou je in de komende weken op een 
of andere manier willen helpen? Geef 
het dan alvast aan hen door. Als er 
in de komende tijd hulp nodig is, dan 
weten zij dat ze je kunnen bena-
deren. Zo kunnen we samen snel 
handelen!

Stuur een mail naar 
info@ido-lelystad.nl als je je wilt op-
geven. Je ontvangt van dan een mail 
met meer informatie en een formulier 
waar je je interesse kunt opgeven.

Wat zoeken we? Mensen die:

• Een keer willen koken voor de 
(afhaal)maaltijden;

• Maaltijden bij mensen thuis 
willen bezorgen;

• Willen helpen in de winkel van 
de voedselbank;

• Boodschappen willen gaan 
doen voor ouderen;

• Mensen die niet naar buiten 
gaan, opbellen voor een 
praatje.

1.  Ga naar https://kerkdienstgemist.nl/stati-
ons/1700 
2.  Daar ziet u de laatste diensten    
 staan.
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  22/3  Digitale dienst met 
 10u  Marjolen Veerbeek

MA t/m VR  Kerk is open voor gesprek
10u t/m 12u

ZO  29/3  Digitale dienst met 
10u   André van der Galiën
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Marit hielp bij de voedselbank:
“Ik zou het wel vaker willen doen”
“Zijn er jongeren die mee willen 
helpen? Concreet zoekt Jakob 
twee jongeren die willen helpen 
bij de voedselbank op donderdag 
van 12.00 tot 14.30”. Na het lezen 
van dat bericht was Marit meteen 
enthousiast. “Ik had het nog nooit 
gedaan en dacht dat ik het wel 
leuk vond om te helpen.”

“Ze hebben bij de voedselbank nu 
hulp nodig. Om zich te beschermen 
tegen corona blijven veel vrijwilligers 
thuis. Bij de voedselbank helpen veel 
oudere mensen, daarom spring ik nu 
in.”

Meteen aan de slag
Na een korte uitleg kon Marit meteen 
aan de slag: “Ik mocht helpen in de 
winkel, daar zijn een paar winkelkar-
retjes. Je mag mensen één voor één 
begeleiden door de winkel heen. Ver-
tellen waar je recht op hebt, dit mag 
je meenemen. Helpen met inpakken.”

Wel zijn er ook maatregelen tegen 
corona in de voedselbank: “Wij heb-
ben handschoentjes aan en pakken 
alle producten. Het winkelkarretje du-
wen ze wel zelf, maar het blijft altijd 
tussen ons in staan. Dat winkelkarre-
tje maken we iedere keer schoon.”

Het helpen in de voedselbank zit in 
de familie: “Mijn opa helpt ook bij 
de voedselbank, die helpt achter 
de schermen, maar hij moet thuis 
zitten door corona. Daar kan hij nog 
wel iets doen, administratie voor de 
voedselbank, maar nu help ik daar.”

Thuis te vervelen
Marit vindt het helemaal niet erg om 
te helpen: “Nu zit ik me thuis een 
beetje te vervelen, het is de bedoe-
ling dat ik aan school werk, maar dat 
is best lastig. Het voelt niet als va-
kantie, maar het voelt ook niet alsof 
je bezig moet met school, het voelt 
gewoon vreemd.”

Voor de tweede keer
Vrijdag hielp Marit voor de tweede 
keer: “Ik help twee uurtjes en heb dat 
nu twee keer gedaan. Mensen gin-
gen ook weer hun verhaal vertellen, 
echt interessant.”

“Ik zou het wel vaker willen doen, 
dat heb ik woensdag aangegeven, ik 
zie mezelf dit wel vaker doen ook als 
corona weer voorbij is.”

“Ik zou het graag 
vaker willen 
doen, ook 

als corona weer 
voorbij is”

“Het voelt niet als 
vakantie, maar ook 
niet alsof je naar 

school moet”
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