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Vooraf
Een nieuwe nieuwsbrief boor-
devol met informatie. U leest 

onder meer over de kleine ker-
kenraad en een bemoediging 

van de ouderenpastor. 

Ook vertelt de koster hoe het is 
om in een kerk te werken waar 
bijna niemand meer is, dat is 
soms best wel stil en leeg. 

We gaan in quarantaine met 
Henk Breukelman en u kunt 

meer lezen over de komende 
diensten, die natuurlijk te vol-
gen zijn via kerkdienstgemist. 

Die live diensten worden 
natuurlijk ook voorbereid, ook 

daar leest u een verslagje over. 
Hoe moeilijk is dat eigenlijk en 

kost het veel tijd?

Dat en nog veel meer te lezen 
in deze nieuwsbrief. Wilt u ook 
mee helpen met het versprei-

den van deze nieuwsbrief? Dat 
kan, stuur hem door of print 

hem uit en gooi hem bij iemand 
door de brievenbus die niet 

geaboneerd is. 

Wat delen met de gemeente 
kan ook, stuur een mailtje naar 
communicatie@pg-lelystad.nl 
met een foto, bemoediding of 

en ervaring. 

Fijn Pasen  gewenst!
De communicatiecommisie

In de afgelopen weken hebben 
we ons gericht op het inrichten 
van de kerkdiensten op afstand, 
het bedenken van nieuwe vormen 
van jongerenwerk en doen we alle 
vergaderingen via skype. We zien 
elkaar niet en dit maakt dat wij ons 
ook zorgen maken dat mensen 
zich niet meer gezien voelen.

Inmiddels is de vierde week dat de 
scholen zijn gesloten voorbij.  Ziet u 
op social media ook de mooiste plan-
ningen voorbij komen. In de praktijk 
blijkt dit toch niet altijd zo makkelijk 
uit te voeren. Binnen onze kerk willen 
wij ook graag aandacht besteden aan 
de gezinnen waarbij het thuis niet 
allemaal zo makkelijk gaat, nu de kin-
deren gedurende zo’n lange tijd thuis 
zijn. Het eigen werk, het schoolwerk 
van de kinderen en dan ergens ook 
nog aan jezelf toekomen.

Misschien bent u wel heel bang om 
ziek te worden of is er sprake van 
inkomensverlies of voelt u zich heel 
erg eenzaam of…..Als kerk willen wij 
graag dat iedereen zich gezien voelt.  

Mocht u behoefte hebben aan een 
luisterend oor of ergens hulp bij nodig 
hebben. Er zijn een aantal mensen(-
met een hulpverleningsachtergrond) 
die aangeboden hebben om te hel-
pen. Schroom niet om contact op te 
nemen. Contact kan opgenomen wor-
den met ds. Klaas de Lange. Hij zal 
dit doorzetten naar de juiste persoon.
Linda Kuk

Vanuit de kleine kerkenraad

“Als kerk willen wij 
graag dat iedereen 
zich gezien voelt”

Deel deze nieuwsbrief
Mail deze nieuwsbrief naar kerkleden die 

u kent en zorg dat ook zij kunnen genieten 
van het laatste nieuws uit de kerk

► De kerk op een zonnige ochtend

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
https://pg-lelystad.nl/actueel/nieuwsbrief/
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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

Bemoediging van onze ouderenpastor
Gemis
Vreemd om nu door de kerk te lopen. 
Wat mist, zijn de activiteiten, het 
geroezemoes, de ontmoetingen met 
handdruk. Wat mist ook is de zon-
dagse drukte, het delen van geloof 
en leven met elkaar. En tegelijk bruist 
het in onze gemeente van de initia-
tieven in deze onrustige tijd waarin 
het virus rondwaart.

Actieve jongeren
De jongeren waren er direct bij. Ze 
namen gelijk initiatief om zich in te 
zetten voor ouderen. En nog steeds 
kunt u, als u praktische hulp nodig 
hebt, contact opnemen met André 
van der Galiën (jongerenwerker) op 
nummer 06 – 2337 9685. Geweldige 
reactie: omzien naar elkaar!

Verbonden blijven
Ook zijn er de mensen die ons van 
nieuws blijven voorzien, de website 
bijwerken, nieuwsbrieven rondsturen, 
opnames maken voor kerkdienstge-
mist.nl. Door hun kennis en moge-
lijkheden kunnen wij via de digitale 
wereld met elkaar verbonden blijven. 
Goud waard!

In stille week ook ruimte voor contact
Er zijn mensen bezig met telefoon-
cirkels, een kaartje in de brievenbus 
doen, een bloemetje brengen,  een 
maaltje eten verzorgen. Het is mooi 
om te merken dat we elkaar niet 
loslaten, dat we dat ook niet willen. 
En mocht de stilte om u heen toch te 
groot worden, neemt u gerust contact 
op met een van de voorgangers.

Intussen, je zou het bijna vergeten, is 
er nog meer nood in de wereld.  En 
zijn er mensen, ook in onze eigen 
netwerken, waar het coronavirus nog 
eens extra komt boven op de zorgen 
om gezondheid en welzijn die er al 
waren.

In deze onrustige wereld mogen 
we erop vertrouwen dat onze God 
ons mensen niet los laat, niet los wil 
laten. Dat Hij onze tranen ziet, dat 
hij onze zorgen voelt. Dat Hij ons 
dragen wil en dat we altijd welkom 
zijn bij Hem.

Met vriendelijke groet,
Marjolen Veerbeek

Gedicht

(tekst Anders Frostenson, 
vertaling Andries Govaart)

Stem die de stenen breekt,
tijding in duistere nacht,
stem die in stilte spreekt:

Ik ben nabij, wee niet bang.

Sprak al voor nacht en dag
voordat ik woorden 
sprak, stem die de 
schepping draagt:
Ik ben nabij, wees 

niet bang.

► Marjolen Veerbeek achter onze kerk

“We mogen er 
op vertrouwen dat 

God ons als mensen 
niet los laat”

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
mailto:kdelange%40pg-lelystad.nl?subject=
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VANUIT DE GEMEENTE

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

De redactie kan niet elk bericht plaatsen

Zondagmorgen ontvingen wij een prachtig boeket 
bloemen vanuit de streamdienst ter ondersteuning. 
Hartverwarmend dat de kerk met ons aanwezig is in 
deze moeilijke tijd voor ons allemaal. Buiten lijkt het 

soms wel de spertijd uit de oorlog. 
Ons schoonzusje in Italie is heel erg bang. Wij bellen 
geregeld ter ondersteuning. Laten we allemaal moed 
houden en vertrouwen. Dank aan de zorg voor hun 

warme hulp en aanwezigheid. 
Hartelijke groet. 

Familie Schuitema.  

 Bedankt!

Paasgroet Marjolen Verbeek

 Houten Bordjes

Houten bordjes met de teskt: 
‘De HEER is waarlijk opgestaan.‘ 

worden rondgebracht in de gemeente. 

 Palmpasen in huis

Omdat de kinderen nu niet naar de kerk toe 
kunnen om palmpasen-stokken te maken, 

wordt er thuis in de tuin
 creatief gewerkt aan de stokken. 

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
mailto:communicatie%40pg-lelystad.nl?subject=
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Koster in een lege kerk: “Ik mis 
de contacten met mensen”
Normaal is het bijna elke dag in de 
week druk in de kerk, maar nu is 
het er best wel leeg en stil. Iemand 
die dat goed merkt is Frank, de 
koster van onze kerk. Nu niemand 
meer naar de kerk kan is dat toch 
best wel wennen: “Ik ben af en toe 
in de kerk om even te kijken of al-
les nog goed is of om even open te 
doen, of even koffie of thee zetten. 
Maar ook ik blijf zoveel mogelijk 
thuis als het niet anders kan.”

De kerk is nog wel iedere dag open 
van 10u tot 12u, maar ook daar is het 
rustig en dus hoeft Frank niet veel te 
doen: “De wc’s worden natuurlijk min-
der gebruikt, dus hoef ze ook minder 
schoon te maken. De kachel hoeft 
niet ingesteld worden, het afval is 
minder. We hoeven geen boodschap-
pen te doen.”

Concerten afgezegd
Ook het verhuren is anders: “Nor-
maal vullen wij de agenda met 
mensen die een zaaltje willen huren. 
En nu loopt het een beetje leeg en 
komen er geen reserveringen meer 
bij. We hadden een paar concerten 
staan, die zijn allemaal afgezegd. 
Uitvaarten gaan nog wel door, maar 
die hebben we nog niet gehad. Maar 
dat gaat natuurlijk ook anders. Er 
mogen daar volgens mij maar dertig 
personen bij zijn. Dat zal wel heel 
vreemd zijn. Normaal doe je uitge-
breide gesprekken, maar dat wordt 
nu allemaal heel anders.”

Toch heeft Frank nog wel dingen te 
doen: “Nu maken we dingen schoon 
waar we normaal niet echt aan toe 
komen. De verwarmingsroosters in 
de kerkzaal bijvoorbeeld. We lappen 
de ramen een keertje extra of we 
vegen de stoep nog een keer netjes 
aan. Ook repareer ik wat muurtjes 
waar wat kalk van de muur valt. Ver-

der heb ik nu tijd om het oude archief 
te vernietigen met een papierversnip-
peraartje.”

“Wat ons ook opvalt is dat het stoffen 
gewoon door gaat, het stof dwarrelt 
naar beneden. Dan denk je er komt 
toch bijna geen mens binnen. Maar 
toch is er veel stof. En spinnen doen 
ook altijd hun werk.”

Veel meer thuis
Het ritme van de koster verandert 
ook: “Normaal gesproken ben je twee 
of drie avonden in de kerk, dat is ook 
anders natuurlijk, dat is nu niet meer. 
Dus ik ben veel meer thuis, daar 
ben ik best wel druk met het helpen 
van de kinderen. Dat is toch nog wel 
lastig soms. Het is best wel even 
terugschakelen naar hoe het ook al 
weer was. Dan is het fijn om soms 
even naar de kerk te gaan, even te 
kijken of alles goed is. Het is toch je 
tweede huis, normaal gesproken ben 
je er 40, 50 tot 60 uur en nu stukken 
minder. 

“Ik mis wel erg de contacten met de 
mensen. Je hebt toch wel heel veel 
groepen ’s avonds die dan even een 
kopje koffie drinken.Ook het indivi-
duele gesprek mist Frank: “Ik ben 

natuurlijk geen dominee, maar ik 
ben wel de koster en iedereen kan 
natuurlijk zijn verhaal aan de koster 
kwijt. Ook ben je een vraagbaak, 
iedereen met een vraag over de kerk 
komt bij je, dat is ook minder nu.”

“Als je vraagt: vind je het leuk om 
minder te werken? Nee wij vinden 
het echt niet leuk. Vroeger hebben 
we onze eigen zaak gehad en dan 
was je ook altijd druk bezig. Stil zitten 
zit niet echt in onze natuur. En het 
betekent ook minder inkomsten voor 
de kerk en voor ons”

Hopelijk snel weer normaal
Frank kijkt daarom ook best wel uit 
naar het moment dat de kerk weer 
open gaat: “Als 1 juni weer alle zaal-
tjes lekker vol stromen en ik kan weer 
koffie voor de mensen kan zetten. 
En ook alle bedrijven en cursussen 
weer komen. Dan wordt het koster 
leven weer leuker, maar ja of de kerk 
dan open kan gaan is natuurlijk nog 
onzeker.”

► Frank en Petra eerder dit jaar in de keuken van de kerk

► Een lege kerk

“Nu maken we dingen 
schoon waar we normaal 

niet aan toekomen”

“Stilzitten zit niet in 
onze natuur”

http://pg-lelystad.nl
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In quarantaine met...

Deze week spreken we met Henk 
Breukelman. Hij is gepensioneerd, 
woont samen met zijn vrouw in 
Lelystad en is vrijdag 71 jaar oud 
geworden. 

Iedereen moet nu in thuisquaran-
taine om de verspreiding van het 
virus tegen te gaan. Hoe 
beïnvloedt die quarantaine jouw 
leven? Pas je je heel erg aan?
Nee, eigenlijk niet. Dat komt waar-
schijnlijk ook omdat ik al gepensio-
neerd ben, dan ben je al een beetje 
in quarantaine. Het heeft niet zoveel 
invloed op ons leven. Ik heb allerlei 
hobby’s die je ook thuis en alleen 
kunt doen. Ik wandel, ik schrijf. Dat 
gaat niet als je bijvoorbeeld op piano-
les zit of op voetbal, dan kan je daar 
helemaal niet naar toe. Dat is heel 
anders. Ik heb gewoon geluk wat dat 
betreft. 

Is er dan überhaupt wel sprake 
van quarantaine?
Quarantaine is een heel zwaar woord 
voor mij. Ik kan nog naar buiten, ik 
kan met de honden wandelen, ik kan 
naar de volkstuin, ik kan varen. 
Contact is wel anders natuurlijk, dat 
gaan vooral via de telefoon en via 
de computer, maar ik sta nog steeds 
over het hek met de buurman te 
kletsen, als je die anderhalve meter 
maar in de gaten houdt. 

Maak je je zorgen over de situatie? 
Natuurlijk ben ik wel bang en be-
zorgd. Soms vraag ik me af waar het 
allemaal eindigt en hoe lang het nog 
gaat duren. Het komt ook wel dichter-
bij met mensen in de omgeving die 
ziek zijn. Onze dochter en haar gezin 
hebben het bijvoorbeeld ook. Wij zijn 
bij haar geweest toen ze al besmet 
waren, dus misschien hebben wij het 
ook al gehad. Ik maak me wel zorgen 
over onze dochter, maar niet over 
mezelf. Wij hebben ook wat lopen 
hoesten, maar dat is alweer voorbij. 

Alle evenementen en veel bijeen-
komsten kunnen nu niet meer 
doorgaan. Zijn er ook dingen die jij 
nu niet meer bij kan wonen of die 
je mist?
Ik kan niet meer naar de sportschool. 
Ik was me daar aan het voorberei-
den op een operatie aan mijn knie, 
maar die is ook afgelast in verband 
met Corona. Stiekem ben ik wel blij 
dat ik niet meer naar de sportschool 

hoef, want ik vind het altijd heel saai. 
Gelukkig gaat het nog prima met mijn 
knie. De kerk mis ik ook wel, hoewel 
ik de online kerkdiensten ook erg 
leuk vind. ij gaan er trouw voor zitten. 
Het geeft nieuwe kansen. Ik zag bij-
voorbeeld filmpjes van kinderen die 
thuis Palmpasenstokken maken. Dat 
is nieuw, zie je anders nooit, maar 
ook heel erg leuk.

Heb je nog tips voor mensen die 
ook in thuisisolatie zitten?
Om te relativeren praat ik graag over 
wat er gebeurt, of ik lees erover. Dan 
probeer ik ook de geruststellende 
dingen op te zoeken. Naar buiten 
gaan helpt ook. Je moet ook gewoon 
nog steeds sociaal contact hebben 
met de mensen om je heen. 

► Henk in de boot met zijn honden

► Henk tijdens de paasdienst van 2019

“Contact is wel 
anders natuurlijk”

“Om het te relativeren 
praat ik graag over 

wat er gebeurt”

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
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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
Vr  10/4 Goede vrijdag
 19:30u Digitale dienst met Klaas de Lange
  en Marjolen Veerbeek
Za  11/4 Stille zaterdag
 19:30u Digitale dienst met Klaas de Lange
  en Marjolen Veerbeek  
Zo 12/4 Eerste paasdag
 10u Digitale dienst met Klaas de Lange
  en André van der Galiën

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

Zo  19/4 Digitale dienst met 
 10u Marjolen Veerbeek

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 te-
recht 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

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1700 
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De komende dienstenKindernevendienst
Vrijdag 10 april 2020; Goede Vrijdag
Online dienst door ds. Klaas de Lange en Marjolen Veerbeek.

Zaterdag 11 april 2020; Van Stille Zaterdag tot Paaswake
Online dienst door ds. Klaas de Lange en Marjolen Veerbeek.

Zondag 12 april 2020; Pasen
Online dienst door ds. Klaas de Lange en André van der Galiën

Het lijden en sterven van 
Jezus heeft veel mensen 
geraakt 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.

Als teken van verbondenheid 
kunt u thuis zelf een gedoofde 
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 schilders-
collectief is gemaakt lijkt een 
krachtenspel tussen donker 
en ligt, bijna tastbaar. Waar 
kan bescherming worden 
gezocht? Maar het  onmo-
gelijke kan mogelijk worden.  
We lezen uit Ezechiël 37 en 
Mattheus 28. Vrouwen vonden 
een leeg graf en engelen 
spraken: Hij is opgestaan!

Als teken van verbonden-
heid 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 kleinkin-
deren uit om samen voor de 
laptop dit grote feest te vieren!
Het thema van de dienst is: 
een teken van leven

Alle diensten zijn digitaal te volgen via kerkdienstgemist.

Weg uit de dood - dat is wat we met 
Pasen vieren. Hoe donker en wan-
hopig het ook kan zijn, God weet 
een manier om opnieuw te begin-
nen. Christus overwint de dood. Er is 
geen kindernevendienst, maar Kind 
op Zondag kan je gewoon ook thuis 
vieren. Je kunt natuurlijk samen met 
de kinderen een mooie paastekening 
maken, maar op de website van de 
kerk staan  ook prachtige instructie-
bladen voor knutselwerken en teke-
ningen. Daar staat ook het verhaal 
van Mozes door de Rode Zee. Een 
verhaal dat ook heel mooi bij Pasen 
past. Kijk zondag op de site en klik op 
de link! Vier samen met je kinderen 
een mooie Pasen!!

Zondag is tijdens de paasdienst 
extra aandacht voor de kinderen.  

Kijk dus samen met je 
kinderen zondag 

naar de online gezinsdienst!

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
http://www.pg-lelystad.nl
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Een dienst opnemen is best wel een klus
De afgelopen weken wor-
den alle diensten digitaal 
gehouden. Dat is best wel 
omschakelen. Zeker als er in 
de stille week in acht dagen 
tijd, acht diensten moeten 
worden voorbereid. Hoe gaat 
zo’n voorbereiding van een 
dienst? Margit Dullaart en 
Meike Bolhuis hielpen bij de 
voorbereiding van de dienst 
van 26 maart.
 
“Ik kreeg een berichtje van André 
in de YO-appgroep”, vertelt Meike: 
“daarin vroegen ze of we wilden mee 
denken. De vraag was of we ideeën 
hadden voor tijdens de dienst. Ik was 
meteen enthousiast, had wel wat 
leuke ideeën.” Ook Margit is enthou-
siast: “Ik vind het fijn dat ik iets terug 
kan doen voor de gemeente.”

Overleggen via Skype
“We werden in een app-groep ge-
plaatst. We hebben wat overlegjes 
gehouden via skype. Dat ging eigen-
lijk best wel goed, het was niet zo erg 
dat we niet fysiek bij elkaar hoefden 
te komen. Het was ook makkelijk, 
Daan schrijft op dat moment mee.”, 
vertelt Meike. “Tijdens het eerste 
overleg vroeg André hoe het met ons 
ging, ik begon over dat veel mensen 
hamsteren in de winkel en toen vulde 
Meike aan met het Bijbelverhaal over 
Mozes in de woestijn. Daar kregen 
mensen precies genoeg eten per 
dag, als ze te veel zouden pakken 
dan zou het eten bederven.”, zegt 
Margit. Meike vult aan: “Dat was een 
heel toepasselijk verhaal.”

“We hebben ook geprobeerd de 
jongeren te activeren. Dat leek ons 
leuk. Ze moesten een filmpje maken 
van zichzelf en dan vertellen hoe ze 
overleven in tijden van nood”, zegt 
Margit. “We hebben ook andere 
leden van de kerk betrokken bij het 
filmpje. We riepen andere kerkleden 
op om een groet te sturen, zodat 
we als gemeente toch een beetje bij 
elkaar waren. We hebben die laten 
zien aan het begin van de dienst”, 
vertelt Meike.

► Meike Bolhuis tijdens de opnamen van 26 maart

Eindelijk opnemen
Na veel overleggen konden we 
eindelijk opnemen: “We moesten er 
op vrijdag om 10 uur zijn. We begon-
nen met een kopje thee en taart die 
ik gebakken had.”, zegt Margit: “We 
gingen eerst opbouwen onder leiding 
van David. We hebben allemaal kaar-
sen op de bar gezet en die allemaal 
aangestoken, dat gaf een mooi effect 
op beeld.”
Als alle kaarsen zijn aangestoken en 
de rest van het decor is opgebouwd 
kan het filmen beginnen.

“We begonnen eerst met een con-
sistoriegebed, net zoals bij de andere 
diensten. Vervolgens begonnen we 
met de opnames. Alles in chronologi-
sche volgorde van de dienst.”, vertelt 
Meike.

“Het was best nog wel eens gepuzzel 
soms, want we moesten wel ander-
halve meter afstand houden en met 
maximaal drie mensen in dezelfde 
ruimte staan. Dus David, de camera-
man, was met André en Meike aan 
het opnemen. En dan zat de rest 
in de patio, want daar kan je goed 
afstand houden”, zegt Margit.

Lees de rest van het verhaal 
op de volgende bladzijde.

► André van der Galiën voor de 
camera

“Mozes in de 
woestijn, [...] dat 

was een heel 
toepasselijk 

verhaal.” “Dan zat de rest 
in de patio, want 
daar kan je goed 
afstand houden’’
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De kerk is elke dag open van 10u - 12u

Jeugd update

Hoe gaat het met je?
Het is een vreemde tijd, wil je daar een keer over praten met iemand van de 

kerk, neem contact op met je jeugdleider of met jongerenwerker André

Meer informatie:
www.pg-lelystad.nl

Jongeren gespreksgroep
Op verzoek van enkele jongeren is 
jongerenpastor André aan het kijken 
of er intresse is voor een online 
bijbelkring. Met als bedoeling meer 
diepgang krijgen op het gebied van 
geloof en de bijbel. Dingen waar we 
bij Betweeners of Jeugdkerk soms 
niet aan toe komen. Het maakt niet 
uit of je gelooft of nog twijfelt. Lijkt 
het je leuk als André dit op zet? Stuur 
hem een appje, dan weet hij hoeveel 
mensen er intresse hebben en kan er 
gekeken worden op welke manier de 
gespreksgroep wordt opgezet.. 

Betweeners online 
gaat door
De komende weken wordt elke 
vrijdagavond Betweeners online 
georganiseerd. Alle jongeren in de 
betweenerleeftijd kunnen aanhaken.

Toch best lang
“Het opnemen duurde uiteindelijk 
nog best lang. In drie uur stond de 
dienst erop. Maar daarna is het werk 
natuurlijk nog niet klaar. De dienst 
moet ook nog gemonteerd worden. 
Dat heeft David, zoals elke zondag, 
allemaal gedaan”, zegt Meike
De dames zijn best wel trots op het 
eindresultaat: “het is mooi gewor-
den”, zegt Margit. “Mooier dan ver-
wacht”, vult Meike aan.

► David Brouwer bedient de camera in een aangekleed jeugdhonk► Kaarsen op de achtergrond

“Reüniefeest Jeugdhonk groot succes!”
Even terugkijken naar de periode dat we nog wel bij elkaar konden komen? 

Lees het artikel over de jeugdhonkreünie en bekijk de foto’s op de site. 
Of kijk de documentaire over de bouw terug!

http://pg-lelystad.nl
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