
Nieuwsbrief PG Lelystad

Website: pg-lelystad.nl

Vragen of contact: pastoraat@pg-lelystad.nl

De kerk is elke dag open van 10u - 12u

PGL Nieuwsbrief
03 april 2020 Klik hier om aan te melden 

Vooraf
Deze week een korte nieuws-
brief, omdat er ook al een Ven-
ster bij alle leden van de kerk 
op de mat valt. In deze nieuws-
brief leest u meer over alle 
diensten met Pasen en de stille 
week en hoe u ze kunt kijken 
via kerkdienstgemist. Volgende 
week is er weer een uitgebreide 
nieuwsbrief, met o.a. een in-
terview met de Koster over wat 
hij nu doet nu de kerk minder 
gebruikt wordt. 
 
De communicatiecommissie

Bloemen uit de kerk..., van de diaconie
In deze, voor iedereen bijzondere 
tijd, willen wij proberen elke zon-
dag de bezorging van de bloemen 
vanuit de kerk te handhaven. In 
overleg, en met dank ook aan de 
bloemschikgroep is dat mogelijk.

In de digitale diensten zoals die nu 
door het  corona virus gehouden 
worden zijn de bloemen niet zicht-
baar, maar zijn er wel, en hebben een 
bestemming.  Hopelijk is alles spoe-
dig weer achter de rug en kunnen we 
de kerkdiensten hervatten zoals we 
gewend zijn. Bloemen hebben in de 
kerk dan ook een functie  en wel een 
dubbele functie. 

Een boeket ter opfleuring van de 
liturgische tafel in de dienst op 
zondag, aangepast op kleur aan de 
kerkelijke feestdagen. En een boeket 
bij de ingang van de kerkzaal waar 
gemeenteleden hun naam op een be-
geleidende bloemenkaart, als groet,  
kunnen zetten. 

Wekelijks worden deze boeketten 
weggegeven aan een gemeentelid.  
En het gaat natuurlijk niet om de 
bloemen op zich, het gaat vooral ook 
om de aandacht voor de ander in 
onze kerkelijke gemeente, waar het 
op dat moment niet zo goed mee-

gaat. Voor iemand die een steuntje 
in de rug kan gebruiken, voor iemand 
die een operatie heeft ondergaan, bij 
ongeval of verlies van een dierbare, 
ter bemoediging, én als teken van 
verbondenheid.

Hartelijk dank, namens de diaconie, 
voor het doorgeven van namen en 
de bezorging na de zondagse dien-
sten.

Kent u iemand waar 
de bloemengroet wel-
kom is? Geef het door.                                                                                                                                            

          
Jan Truin, coördinator bloemen, tel 
228410.

Kunst in de kerk

Ook dit jaar hangen er weer in de 
stille week schilderijen in de kerk. 
Dit jaar gebaseerd op het thema: 
‘Engelen’. De schilderijen zijn door 
amateurschilders vervaardigd.

Naast mensen van de PGL hebben 
ok enkele belangstellende buiten 
onze kerk hun bijdrage geleverd. 
De kunst is voor iedereen te zien, 
dat kan iedere dag tussen 10 en 12. 
Dan is de kerk geopend voor bezoek 
en een gesprek. Op de balie van de 
keuken ligt een informatieblad. De 
schilderijen blijven hangen tot na 
Hemelvaartsdag. 

► Het schilderij van Rika wordt getoond in de kerk

Met de palmpasenstok door de ‘kerk’

De palmpasendienst op zondag 
5 april gaat niet door…. Maar het 
is prachtig om dit als gezin wel te 
vieren. Dus maak met elkaar een 
palmpasenstok. Het is een oude 
traditie en het blijft leuk voor ieder-
een. Dus doe gewoon de optocht. 
Loop bijvoorbeeld als gezin door het 
huis als optocht, richting de zolder en 

weer terug en misschien zelfs wel 
naar buiten met de mooie Palm-
pasenstokken. 
Versier de palmpasenstokken op 
een mooie manier. Op de website 
kun je onder het kopje Actueel 
een nieuwsbericht vinden met 
allerlei leuke tips om zelf aan de 
slag te gaan. 

Deel het resultaat
Natuurlijk willen we graag ook 
zien wat voor moois dat allemaal 
oplevert. Mail je foto naar 
jongerenwerker@pg-lelystad.nl en 
wie weet staat jouw palmstok wel 
in de volgende nieuwsbrief of op 
onze facebookpagina!
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Kerkdiensten in de Stille Week

Zondag 5 april
Online dienst door ds. Klaas de Lange
Als teken van verbondenheid kunt u thuis zelf een 
kaars aansteken wanneer in de viering de paaskaars 
wordt aangestoken.
Het is Palmpasen deze zondag. We lezen over de intocht 
van Jezus in Jeruzalem. De verwachtingen zijn hoog ge-
spannen. Maar ook heel verschillend. (Matteüs 21, 1-11) 
“Hosanna” en “kruisig Hem” blijken niet zover uit elkaar te 
liggen. Waar staan wij aan de weg? Ook zien we hoe een 
Palmpasenstok gemaakt kan worden.

Maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 april
Online avondgebeden verzorgd door voorgangers uit 
verschillende kerken in Lelystad. 
Het thema wordt bepaald door één van de schilderijen die 
dit jaar door het schilderscollectief zijn gemaakt.
Maandag: ds. Fritz Kaiser, De Hoeksteen. Thema: On-
overbrugbaar?
Dinsdag: ds. Peter Roosendaal, ’t Anker. Thema: Over 
een opgerold kleed en een uitgerold plan
Woensdag: ds. Kees Smit, De Lichtbron. Thema: Sanctus

Donderdag 9 april; Witte Donderdag
Online dienst door ds. Klaas de Lange en 
Marjolen Veerbeek
We lezen in deze dienst de verhalen over  Jezus en zijn 
leerlingen (Mattheus 26). Het onbegrip de verwijdering, 
de onmacht. In die omstandigheden eet Jezus samen 
met zijn leerlingen het Pesachmaal. Wij vieren deze 
avond het Avondmaal. 
Wilt u thuis meevieren? Zet dan voor de dienst brood 
en wijn/druivensap klaar binnen handbereik. 

Vrijdag 10 april 2020; Goede Vrijdag
Online dienst door ds. Klaas de Lange en 
Marjolen Veerbeek.
Het lijden en sterven van Jezus heeft veel mensen ge-
raakt en geïnspireerd, tot geloof en vertrouwen om in zijn 
voetsporen te gaan. De verhalen die we in deze viering 
lezen (uit Mattheus 27) spreken voor zichzelf; ingrijpend 
en indrukwekkend. De kaarsen worden gedoofd; het lijkt 
voor altijd donker te worden.

Zaterdag 11 april 2020; Van Stille Zaterdag 
tot Paaswake
Online dienst door ds. Klaas de Lange en 
Marjolen Veerbeek.
Als teken van verbondenheid kunt u thuis zelf een ge-
doofde kaars neerzetten (Leg wel iets klaar waarmee u 
de kaars weer aan kunt steken!)
Alles lijkt verloren. Het graf van Jezus wordt zelfs be-
schermd als een plaats delict. In één van de schilderijen 
die dit jaar door het schilderscollectief is gemaakt lijkt een 
krachtenspel tussen donker en ligt, bijna tastbaar. Waar 
kan bescherming worden gezocht? Maar het  onmoge-
lijke kan mogelijk worden.  We lezen uit Ezechiël 37 en 
Mattheus 28. Vrouwen vonden een leeg graf en engelen 
spraken: Hij is opgestaan!

Zondag 12 april 2020; Pasen
Online dienst door ds. Klaas de Lange en 
André van der Galiën
Als teken van verbondenheid kunt u thuis zelf een 
kaars aansteken wanneer in de viering de paaskaars 
wordt aangestoken.
De Heer is opgestaan! We vieren Pasen met de kinde-
ren met verhalen, liedjes en filmpjes. Een nieuw begin: 
Iedereen mag het weten! Dus, nodig uw kinderen en 
kleinkinderen uit om samen voor de laptop dit grote feest 
te vieren!

Agenda
zo.  5 april  Online kerkdienst
    10:00

ma. t/m wo.  6 t/m 8 april Online avondgebed
    19:30 

do.  9 april  Witte donderdag
    Online kerkdienst
    19:30  

vr.   10 april  Goede vrijdag
    Online kerkdienst
    19:30

za.   11 april  Stille Zaterdag
    Online dienst
    19:30

zo.   12 april  Pasen
    Online dienst
    10:00 

   
  

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
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