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Vooraf
Ook na Pasen is er weer een 
nieuwsbrief. Deze week lezen 
we een handige tip voor het 

bekijken van kerkdienstgemist, 
een oproepje voor het mee-

doen een een pubquiz en een 
bemoediging van onze voor-

ganger Klaas de Lange

We gaan in quarantaine met 
Rieneke Zijlstra die nu niet in 

Lelystad is, maar in een 
studentenhuis in Wageningen 

woont. 

Verder is er een verhaal over 
dat de kerk open is tussen 10 
en 12 en brengen we een ode 

aan jeugdkamp. 

Op de pagina ‘Vanuit de ge-
meente’ zien we dat een deel 

van de gemeente op Paasoch-
tend gezongen heeft. Wilt u 
ook iets laten weten of delen 
met de gemeente? Dat kan, 

mail naar: 
communicatie@pg-lelystad.nl 

en wie weet leest u het terug in 
de volgende nieuwsbrief.

Een goed weekend gewenst 
en blijf gezond.

De communicatiecommissie

Wist u dat Christiaan van Dorssen 
en Hetteke Wapenaar al drie jaar 
met elkaar op vakantie gaan? Zij 
gaan mee met een éénouder vluch-
telingen vakantieweek georgani-
seerd door YMCA. Dat doen ze in 
samenwerking met Vluchtelingen-
werk Nederland. Een paar maan-
den geleden kwam het bericht dat 
éénouder vluchtelingenweken in 
2020 niet door kan gaan. Dat komt 
omdat vluchtelingenwerk, die de 
vakanties betaalt, meer geld nodig 
heeeft voor hun werk in AZC’s. 
Daardoor kunnen ze minder vakan-
ties financieren en de éénouder 
week kan daardoor niet door gaan. 

De vrijwilligers zeiden toen, we 
gaan de financiering zelf voor elkaar 
krijgen! Voor de financiering is er een 
verzoek bij de diaconie ingediend, zij 
steunen ons. Maar willen graag dat 
er een actie is waarbij de jongeren en 
de gemeente betrokken zijn.

Het eerste plan was een pubquiz 
spelen, met verschillende teams. 
Maar door de Covid situatie gaat dat 
niet in levende lijve. Maar gelukkig 
hebben we daar een oplossing voor 
bedacht: een online pubquiz!
Speel dus mee met de pubquiz en 

sponsor de YMCA vakantie. Prakti-
sche informatie:  
• de pubquiz is op 26 april 2020 

om 19:30
• Vorm samen met al je huisgeno-

ten 1 team
• Meld je aan door te mailen naar 

hhdwapenaar@gmail.com (ver-
meld je naam, 06-nummer en 
een teamnaam) 

• Stort een vrijwillige bijdrage via 
deze link (ANBI)

• Wij sturen je een mail met verde-
re informatie over 26 april

Groet, Christiaan van Dorssen en 
Hetteke Wapenaar

Vanuit onze kerk gaan 
Christiaan van Dorssen en 

Hetteke Wapenaar mee met het 
kamp. Zij zijn elk jaar staflid 
bij de éénouder vluchteling 

vakantie week. Met circa zeven 
vrijwilligers gaan ze dan een 

hele week op vakantie met acht 
tot tien moeders en hun 

kinderen. De gezinnen komen 
uit o.a. Syrië, Irak, Afghanistan, 

Eritrea en Somalië. 

Doe mee met de pubquiz voor 
het goede doel!

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
https://pg-lelystad.nl/actueel/nieuwsbrief/
mailto:hhdwapenaar%40gmail.com?subject=Pubquiz%20YMCA
https://ycamps.nl/project-eenouder-vluchtelingen-vakantie
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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: “Ik wens je vrede”
Of ik iets bemoedigends wilde 
schrijven, voor de nieuwsbrief 
voor komend weekend was de 
vraag in een app van de redactie. 
Op die dag niet eenvoudig. 

Hoewel de kille dagelijkse cijfers 
voorzichtig op stabilisering van de 
situatie wijzen, waren er ook heel an-
dere berichten. De president van de 
VS houdt de WHO verantwoordelijk 
voor de omvang van de corona-uit-
braak; onze eigen overheid blijkt 
adviezen over een Europese aanpak 
bij een pandemie niet te hebben op-
gepakt; grote hoeveelheden bescher-
mende kleding schijnen vlak voor de 
uitbraak in Nederland nog verkocht 
en verscheept te zijn naar verre 
oorden  en wanneer er geen vaccin 
wordt uitgevonden zal de wereld 
waarschijnlijk jaren met corona en 
de ‘1½ meter samenleving’ te maken 
hebben. Voor G5 complotdenkers is 
dit olie op het vuur. 

Iets bemoedigends? Als vanzelf 
moest ik denken aan een leerling van 
Jezus; Thomas. Het is een wat som-
bere pessimistische man. Het lijkt 
er op dat hij de dood van Jezus had 
zien aankomen. Hij wordt bevestigd 
in zijn denken. Met Pasen schudt hij 
meewarig zijn hoofd bij wat vrouwen 
en vrienden zeggen: “Jezus leeft, 
we hebben hem zelf gezien….”. Ze 
vertellen hun vriend wat ze hebben 
meegemaakt.  Maar Thomas kan het 
niet geloven. Doemdenkers bepa-
len het nieuws; dat gevoel heb ik 
vandaag ook.  “Ik wens jullie vrede” 

sprak Jezus toen Hij opnieuw aan 
zijn leerlingen, ook aan Thomas, ver-
scheen. Het zijn woorden van Jezus, 
ook aan ons in onze dagen. Een tijd 
waarin veel mensen leven met angst 
en onzekerheid. Met heimwee naar 
mensen die ze al lang niet meer 
gesproken hebben; ouders, kleinkin-
deren. Zorg om wat er wereldwijd ge-
beurd. Hoe machthebbers reageren. 
Hoe humanitaire zorg voor vluch-
telingen niet belangrijk meer lijkt te 
zijn. Of heel dichtbij; bang dat zijzelf 
of hun naasten ziek worden. Soms 
denk je bij goed bedoelde woorden: 
“Jij hebt makkelijk praten”. Maar dat 
is hier niet het geval want Jezus had 

De vrede van God, 
die alle verstand 

te boven gaat, 
zal uw hart 

en uw gedachten 
bewaren in 

Christus Jezus. 

het allemaal zelf doorleefd toen hij 
bemoedigend sprak:  “Ik wens jullie 
vrede”. En dan staan alle dingen in 
een ander licht.
ds. Klaas de Lange

Filippenzen 4,7

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

Heeft u ook iets meegemaakt dat u wilt delen zoals
een bemoediging, leuke foto of ervaring?
Mail naar: communicatie@pg-lelystad.nl

De redactie kan niet elk bericht plaatsen

Zingen op afstand
Op paasochtend werd er op een grasveld in 
de Veluwezoom samengezongen. De liede-

ren “Daar juicht een toon“, en “U zij de glorie“ 
werden daar uit volleborst meegezongen door 

vele mensen uit de buurt.

Het initiatief kwam van Trijntje Prakken. In de 
Stentor stond een oproep van 

Janny Molenaar van Urk om iedereen om 
negen uur te laten zingen vanaf de voordeur. 
Trijntje vond dat een goed idee en riep vele 
mensen bijeen om hier aan mee te doen.

Mensen kwamen in grote getalen opdagen 
en zongen luid mee.

► Op paasochtend kwamen mensen uit de buurt samen om te zingen

Bedankje vanuit de gemeente
Beste Kerkmensen,

Ik wil jullie bedanken voor al het werk wat 
verzet werd en wordt.

In de Paasweken heb ik  gezien  dat jullie 
geweldig werk deden: Troostend, leidend, 
hoopgevend en verbonden. Dank jullie wel 

hier voor!

Ik hoop dat de energie die hier uit blijkt ook 
jullie zelf niet in de steek laat. Houd vol en blijf 

gezond.

Namens een dankbaar gemeentelid

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
mailto:communicatie%40pg-lelystad.nl?subject=
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In quarantaine met...
Deze week gaan we ‘In Quarantai-
ne’ met Rieneke Zijlstra. Ze is twin-
tig jaar en woont in een studen-
tenhuis in Wageningen. Hoe is het 
leven daar en kan ze nog wat van 
de kerk in Lelystad mee krijgen nu 
ze zo ver weg is? 

Je woont in een studentenhuis, 
hoe ga je om met de regels?
We wonen met zijn tienen, dat zijn 
best wel veel mensen. We hebben 
met zijn allen afgesproken dat het 
ook bij ons belangrijk is om ons aan 
de maatregelen te houden. Normaal 
zijn we allemaal heel actief, veel naar 
vrienden en sportverenigingen. Dat 
doen we nu allemaal niet meer, maar 
soms maken we wel een uitzonde-
ring. Bijvoorbeeld als mensen nog 
naar hun moeder toe willen. We 
bekijken het een beetje per geval. 
We zeggen niet: je mag helemaal 
niemand meer zien, maar doen wel 
alles volgende de richtlijnen. Eigenlijk 
gaan mensen alleen het huis uit om 
boodschappen te doen of een wan-
deling te maken.
 
Doen jullie dan nu veel meer 
samen?
Ja absoluut, normaal heeft iedereen 
zijn eigen dingen. Nu zit iedereen 
’s avonds hier. We kijken veel films 
samen. Afgelopen weekend hebben 
we ge-BBQ’d. Je hebt niet echt iets 
anders te doen nu. School gaat wel 
gewoon door, overdag zitten mensen 
aan hun studie te werken. Daar ben 
je op een gegeven moment klaar 
mee en dan gaan we bijvoorbeeld 
samen puzzelen. 

Lukt het onderwijs op afstand een 
beetje?
Dat wisselt per vak, gelukkig gaat het 
met mijn vakken prima. Maar som-
mige huisgenoten maken zich wel 
zorgen, bijvoorbeeld over hoe ze hun 
tentamens gaan halen. Voor andere 
is het improviseren, die kunnen niet 
hun practica doen. Die krijgen hun 
vak in een minder uitgebreide versie. 
Wij hebben nu een digitaal project, 
dus dat is handig dat kan gewoon 
vanuit huis. 

Mis je dingen?
Ik mis wel dat ik sommige van mijn 
vrienden nu een hele tijd niet gezien 
heb. Ook kan ik in het weekend niet 
naar huis. Dus ik zie mijn familie niet 
en mijn vrienden in Lelystad. Dat 
probeer ik een beetje op te vangen 
door te videobellen. Met mijn ande-
re vrienden doe ik dat ook. En met 
een aantal mensen hebben we een 
minecraft-server (een video-game) 
opgericht. 

Is het niet wat krap?
Mijn kamer is dertien vierkanteme-
ter, maar gelukkig hoef ik daar niet 
de hele tijd te zijn. We hebben een 
woonruimte, een keuken en een tuin 
met zijn allen. Die zijn wel lekker ruim 
opgezet. Ook ga ik wel eens naar 
buiten toe. Vandaag ben ik bijvoor-
beeld op wandeling geweest om een 
paar brieven te posten. Ik heb een 

kaartje gestuurd naar mijn opa en 
oma en naar mijn Pake en Beppe.
 
Maken jullie extra schoon, het is 
toch een studentenhuis?
Nee, maar ik moet wel zeggen dat 
we een erg schoon huis hebben. We 
hebben zelfs complimentjes gekre-
gen van onze beheerder. Wel was ik 
vaker mijn handen, als ik buiten ben 
geweest dan doe ik dat wel. 

Hoe zit het met de kerk, volg je 
meer kerkdiensten of?
Ik heb een kerkdienst op afstand 
gekeken. Het is wel heel anders na-
tuurlijk nu het zo opgenomen wordt. 
Maar het was wel, zeker nu ik een 
paar weken niet thuis ben geweest, 
fijn om een kerkdienst te zien. Het is 
toch wel even leuk om de bekende 
gezichten te zien. De kerk is toch wel 
iets wat bij thuis hoort. Met Pasen 
heb ik ook de kerkdienst gekeken, na 
het paasontbijt met mijn huisgenoten. 
Normaal hoort bij Pasen naar de kerk 
gaan erbij, dus daarom heb ik er wel 
één gekeken. 

Heb je nog een tip? 
Als ik even geen zin heb om sociaal 
te doen of contact te hebben met an-
dere mensen, dan pak ik er een boek 
bij. Ga ik lekker in het zonnetje zitten. 
Ik kan alles van Terry Pratchett van 
harte aanbevelen. Het zijn boeken 
met heel veel humor, maar het zijn 
ook altijd wel boeken die relevant zijn 
voor onze eigen samenleving. Dus je 
kan er ook zelf wat van leren. ► Rieneke en haar huisgenoten puzelen buiten

“Ik hoef gelukkig niet 
de hele tijd in mijn 

kamer te zijn”

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
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De dienst van zondagKindernevendienst
Alle diensten zijn digitaal te volgen via kerkdienstgemist.

Geen kerkkamp dit jaar

Kunst nu ook online te zien

Lieve medekampeerders,

Ook het kerkkamp ontkomt 
dit jaar niet aan de gevolgen 
van het coronavirus. Vanwege 
alle onzekerheden die er zijn, 
is besloten om dit jaar met 
Hemelvaart geen kerkkamp te 
organiseren. 

Volgend jaar is iedereen 
natuurlijk weer welkom.

De kerkkamp commissie

Maarten Pols en Jasper Heus

Aan de hand van het thema “En-
gelen” hebben meerdere gemeen-
teleden schilderwerken gemaakt 
voor in de kerk. Enkele schilderijen 
dienden als inspiratiebron voor de 
avondgebeden in de stille week. De 
schilderijen hangen in de kerk, maar 

zijn ook digitaal te zien. Klik hier om 
de overzicht video te bekijken, of ga 
naar de site. 
De video was ook te zien aan het 
eind van de avondgebeden in de 
stille week op maandag, dinsdag en 
woensdag.

Als teken van verbondenheid kunt 
u thuis zelf een kaars aansteken 
wanneer in de viering de paaskaars 
wordt aangestoken.

De leerlingen waren bij elkaar geko-
men. Jezus toonde hen zijn wonden.  
Tomas was daar niet bij. Pas later 
zag hij Jezus voor het eerst weer, 
mocht hij Jezus’  wonden voelen. En 
Tomas kon verder, in het vertrouwen 
dat Jezus zijn Heer was. Ook elk van 
ons heeft wel wonden opgelopen in 
het leven. Ieder op zijn of haar wijze. 
Door Pasen mogen we geloven dat 
God weet van onze wonden en ons 
laat opstaan.   

Exodus 15:22-16:27

Vanaf Pasen lezen we hoe het 
verder gaat met het volk tijdens 
de lange tocht door de woestijn. 
Wie zorgt voor ons?
De Israëlieten zijn bevrijd uit 
Egypte. Maar al snel slaat hun 
blijdschap om in gemopper en 
geklaag. Hoe komen we aan eten 
en drinken? Wie zorgt er nu voor 
ons? Mozes weet het ook niet. 
God antwoordt en geeft Zijn volk 
manna om te eten en water om 
te drinken! Je kunt hierover ook 
in gesprek gaan met je kinderen. 
Merken zij dat God voor hen 
zorgt? Op de website staat een 
link naar het werkblad. Daar vind 
je deze week een rebus die de 
kinderen tijdens de onlinedienst 
kunnen maken.

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
https://pg-lelystad.nl/terugkijken-schilderijen-in-de-kerk/
http://pg-lelystad.nl
http://pg-lelystad.nl
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Er is altijd iemand in de kerk
Alle activiteiten in de kerk 
zijn tot 1 juni stopgezet, 
toch is de kerk niet helemaal 
dicht. Iedere dag is de kerk 
open tussen tien en twaalf 
uur, om de mogelijkheid te 
geven aan mensen om even 
langs te komen. Piet van 
Dorssen en Henri Pleune 
zitten dan soms in de kerk 
en horen bij de taakgroep 
pastoraat van onze kerk.
“De kerk is in principe dicht voor 
kerkdiensten en andere activiteiten.”, 
zegt Piet van Dorssen: “Wel is de 
kerk iedere dag twee uur open. Dat 
geeft een aantal mensen de kans om 
even langs te komen. Dat kan door 
een praatje te maken of een kaarsje 
aan te steken. Daarmee nemen we 
bij sommigen mensen een stukje 
eenzaamheid weg.”

“Het is mooi om te doen, mensen 
kunnen hun verhaal kwijt. Mensen 
hebben wel behoefte aan een goed 
gesprek. We zijn een luisterend oor”, 
zegt Henri. 
“Maar mensen kunnen ook binnenko-
men zonder een gesprek te heb-
ben”, vult Piet van Dorssen aan: “we 
hebben de bank uit het jeugdhonk 
gehaald, zodat de sfeer wat gemoe-
delijker wordt. Op die bank kunnen 
mensen op afstand zitten.”
Voorbereiden hoeft niet, zegt Piet: 
“We maken alleen een rooster wie er 
zit. Je kan ook niet zoveel voorberei-
den, je weet niet wie er komt en waar 
ze behoefde aan hebben.”

Verhaal kwijt
“Dit komt uit de taakgroep pastoraat”, 
zegt Piet, “We hebben een aantal 
weken voordat dit werd ingesteld een 
vergadering gehad. In die taakgroep 
zitten mensen van onze kerk, maar 
ook de voorganger en de ouderen-
pastor. Daar hebben we de afspraak 
gemaakt om de kerk de hele week 
open te houden, tussen tien en 
twaalf.” 
“Wat de taakgroep pastoraat normaal 
doet: nieuw ingekomenenbezoek, 
ouderenpastoraat en het derde on-
derdeel is pastoraat in het algemeen. 
Dat is nu natuurlijk wel anders. 
Bijvoorbeeld het doen van de voorbe-
den, dat kan nu via de mail.” ►►► 

Taakgroep pastoraat
►De aankomsthal in de kerk is de aankomende tijd anders ingericht

►De bank uit het jeugdhonk is in de hal gezet.

Er wordt wel gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om de kerk te bezoeken 
vertelt Henri Pleune: “Ik ben twee 
keer op zaterdagmorgen samen met 
iemand geweest. Er kwamen niet 
echt mensen binnen lopen specifiek 
voor een gesprek, maar wel mensen 
die een taak hadden voor de komen-
de week. De koster en iemand van 
de bloemen bijvoorbeeld. Dan raak 
je toch even in gesprek, dan vraag je 
toch even, wat zijn jullie ervaringen 
van de afgelopen weken. Sommi-
gen kwamen met een verhaal wat 
ze meegemaakt hadden en wat ze 
vonden van de hele situatie.”
Piet van Dorssen vertelt: “Ik heb wel 
zelf een paar gesprekken gehad met 
mensen die speciaal voor dat mo-
ment kwamen. Die bleven soms bijna 
een uur zitten om even bij te praten, 
maar ook weleens dat er helemaal 
niemand was. De mensen die komen 
zijn wisselend, van wat ouder en tot 
wat jonger.”

“Dan raak je 
toch even in 

gesprek”

http://pg-lelystad.nl
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“De gesprekken gaan vooral over 
de coronasituatie, dat is wel logisch 
ook”, vertelt Henri Pleune: “het houdt 
iedereen bezig. Je kringetje wordt 
natuurlijk steeds kleiner. Je mag als 
je ouder bent de kleinkinderen niet 
meer bezoeken, als voorbeeld.” 
Ook voor jongeren is er een mogelijk-
heid om even een praatje te maken: 
“Ze kunnen natuurlijk altijd langsko-
men, maar als ze graag praten met 
een bekend gezicht dan zit André, de 
jongerenpastor ook in de kerk”, zegt 
Piet van Dorssen: “Toevallig komen-
de twee weken op de maandag (op 
20 en 27 april). Deze rare periode 
brengt ook vernieuwing in de kerk, 
zegt Piet van Dorssen: “In de kerken 
in Nederland wordt al langer gezocht 
naar ‘andere vormen van kerkzijn’. 

Dat de kerk tussen tien en twaalf 
open is, is ook een nieuwe vorm van 
kerk zijn. Je kan nu tijdens een dienst 
niet naar de kerk, maar zo is er toch 
nog een gevoel van verbondenheid. 
Misschien worden er nu wel andere 
mogelijkheden geboren die je in de 
toekomst kan gebruiken.”
Kortom het is goed dat de kerk open 
is tussen tien en twaalf: “Je geeft dan 
toch wel een stukje ervaring en aan-
dacht aan mensen, dat vind ik er wel 
positief aan. Mensen zijn dankbaar, 
je voelt dat mensen het fijn vinden. 
Je kan er als kerk zijn voor de 
ander”, zegt Henri Pleune.

Veel over corona

►Het gesprek over corona met de taakgroep pastooraat in het jeugdhonk

“Je voelt dat 
mensen het fijn 

vinden”

Deel deze nieuwsbrief
Mail deze nieuwsbrief naar gemeenteleden die u 
kent en zorg dat zij ook kunnen genieten van het 

laatste nieuws uit de kerk en de gemeente

http://pg-lelystad.nl
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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  19/4 Digitale dienst met 
 10u Marjolen Veerbeek

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

Zo  26/4 Digitale dienst met 
 10u Klaas de Lange
  

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

Tip: download de kerkdienst vooraf
Nu iedereen de kerkdienst thuis digitaal moet volgen, 
raakt de site soms overbelast. Daardoor is de kerk-
dienst niet altijd even goed te volgen. Een tip om dit 
op te lossen is door de dienst van te voren te down-
loaden op uw computer. Vervolgens kan u de dienst 
op uw computer afspelen. Dit kan doordat de dienst 
meestal van tevoren al beschikbaar is. Nog een tip, 
sommige smart-TV-toestellen kunnen de dienst afspe-
len. U zet de dienst op een USB-stick die u in de TV 
plaatst, waardoor u de dienst kan zien op groter beeld. 
Downloaden is alleen mogelijk via een PC.

► De downloadknop is te vinden naast het scherm waar 
de video te bekijken is, onder de informatietekst. De knop 
ziet er uit zoals bovenstaand plaatje

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1700 
mailto:secretaris%40pg-lelystad.nl?subject=
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
mailto:communicatie%40pg-lelystad.nl%20?subject=


Nieuwsbrief PG Lelystad

Website: pg-lelystad.nl

Vragen of contact: pastoraat@pg-lelystad.nl

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

Toch nog een beetje Jeugdkamp

2016

1994

2016

Vol enthousiasme zou dit weekend 
een groot deel van de jeugd van 
onze kerk naar Hattem 
vertrekken om weer een nieuwe 
editie van Jeugdkamp te beleven.
Om vervolgens lekker in het bos 
spellen te spelen en samen laat te 
gaan slapen. Ieder jaar is het weer 
één van de hoogtepunten van het 
jaar. Waarin we samen dingen bele-
ven en nieuwe ervaringen op doen. 
Helaas dit jaar geen nieuwe 
ervaringen, maar om toch nog een 
beetje jeugdkamp gevoel te krijgen 
hier een linkje naar de oude site 
van Jeugdkamp. Daar is heleboel 
ouder en recenter materiaal (dus 
misschien ook uit uw jeugd!) te 
vinden. Dus snuffel lekker rond en 
krijg een beetje van het jeugdkamp 
gevoel.  Hiernaast en onder alvast 
een voorproefje. 
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http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
https://pg-lelystad.nl/
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