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Vooraf
Alweer de zesde nieuwsbrief in 
deze reeks. Met onder andere 

berichtgeving over de jaarlijkse 
lintjes regen, we gaan in qua-
rantaine met Hanna Horling en 
we lezen hoe Marion Boshuizen 
het vindt om minder muziek te 

kunnen maken in de kerk. 

Verder een verhaal over de 
ontmoetingsclub. Deze niews-

brief wordt ook onder alle leden 
op papier verspreid. Bedankt 

aan de vrijwilligers die het rond 
brengen! Voor de leden, fijn dat 

u hem leest.

In deze nieuwsbrief is er ook 
aandacht voor 75 jaar bevrij-
ding. Hiernaast leest u een 

oproep om uw verhalen te delen 
met de gemeente. In de volgen-
de nieuwsbrief komt daarvan 

dan een overzicht.

We hopen dat u weer veel ple-
zier heeft van het lezen van de 

nieuwsbrief.

De communicatiecommissie

75 jaar bevrijding75 jaar bevrijding
Over iets minder dan twee weken 
vieren we dat Nederland 75 jaar 
geleden is bevrijd. In de nieuws-
brief van volgende week willen we 
daar aandacht aan besteden. Heeft 
u verhalen over de bevrijding, die 
u wilt delen met de gemeente? Dat 
kan in tekst maar ook in beeld. Of 
heeft u bijvoorbeeld de laatste ja-
ren een ervaring mee gemaakt die  
met bevrijding te maken heeft? 
Mail naar communicatie@pg-le-
lystad.nl, zodat we als gemeente 
toch nog een beetje samen kunnen 
vieren en herdenken dat we 75 jaar 
geleden bevrijd zijn. 

Heeft u kopij voor het Venster van 17 
mei tot 4 juli? Dan kunt u dat aanle-
veren voor 28 april twaalf uur bij de 
redactie. De kopij kunt u mailen naar 
communicatie@pg-lelystad.nl

Het nieuwe venster valt in de week 
van 11 mei op de mat. 

Deadline kopij Venster: 28 april

Zondag pubquiz voor het goede doel!
Zondag organiseren Christiaan van 
Dorssen en Hetteke Wapenaaeen 
Pubquiz. Zij gaan ieder jaar mee met 
een éénouder vluchtelingen vakan-
tieweek. Een paar maanden gele-
den kwam het bericht dat éénouder 
vluchtelingenweken in 2020 niet door 
kan gaan. Dat komt omdat vluchte-
lingenwerk, die de vakanties betaalt, 
meer geld nodig heeeft voor hun werk 
in AZC’s. Daardoor kunnen ze minder 
vakanties financieren en de 
éénouderweek kan daardoor niet door 

gaan. Om het geld toch bij elkaar 
te krijgen, wordt er nu een pubquiz 
georganiseerd. De pubquiz is op 26 
april 2020
om 19:30. Je vormt samen met al je 
huisgenoten 1 team. Meld je aan door 
te mailen naar hhdwapenaar@gmail.
com (vermeld je naam, 06-nummer 
en een teamnaam). Stort een vrijwilli-
ge bijdrage via deze link (ANBI)
Wij (Christiaan en Hetteke) sturen je 
een mail met verdere informatie over 
26 april
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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

Vandaag ben ik een beetje wispelturig 
gestemd. Ik heb mijn tante, naar wie 
ik wat omzie, van ziekenhuis naar 
zorghotel gebracht. En ik ben ten 
volle in aanraking gekomen met de 
beschermende regels die nu gelden 
in deze tijd van corona in de zorg. Ik 
heb de controle en de afstandelijkheid 
gevoeld, maar ook de verontschuldi-
gende toon hiervoor in de stem van de 
zorgmedewerkers. Ik merkte hoeveel 
extra tijd het kost om zorgvuldig te 
zijn in het informatie verstrekken en 
in het verpleegkundig handelen. En ik 
merkte dat er de liefdevolle zorg was 
en een soort solidariteit tussen patien-
ten en zorgmedewerkers. Ik zag ook 
vandaag een documentaire, gemaakt 
in een plaats waar veel mensen be-
smet zijn. Ik sprak een vriend wiens 
vader was overleden.Er is begrip voor 
de maatregelen en tegelijk, als ze ons 
treffen, doen ze soms zo zeer omdat 

we niet dicht bij onze dierbaren kun-
nen zijn.

Ook in de natuur zijn er de uitersten: 
we weten van ziekte, er is droogte 
en tegelijk is er de uitbundige lente: 
volop licht en bloei. Al deze dingen bij 
elkaar geeft een mix van gevoelens 
en gedachten. Hoe blij ben ik dan, in 
die momenten van chaos en verwar-
ring, om de mogelijkheid te hebben 
om even de stilte op te zoeken. 
Daar waar je even iets van God kunt 
ontmoeten. En dat je dan weet, voelt 
en wilt vertrouwen: Hij is nabij. En zo 
weer bemoedigd verder op pad.   

Marjolen Veerbeek, ouderenpastor

Lied 982

In de bloembol is de krokus, 
in de pit de appelboom,

in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.

In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,

nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,

ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.

Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

“Hoe blij ben ik dan (..) 
om even stilte 
op te zoeken”
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VANUIT DE GEMEENTE

Lintjesregen in de gemeente
Ook bij ons in de gemeente zijn mensen onderscheiden met een lintje. 

Ingrid Wortel en Piet van Dorssen boden een bloemetje aan namens de kerk.

“Ik was best wel verrast niemand ziet dat aankomen”, 
zegt Willem van Dijk tegen de communicatie com-
missie. “Het schijnt normaal zo te zijn dat de burge-
meester langskomt, maar nu werd ik gebeld. Normaal 
is er vrijdag een uitreiking in de Agora, maar dat 
kan natuurlijk nu niet.” Willem van Dijk is al 40 jaar 
vrijwilliger: “Het moet wel even landen het idee, het is 
gewoon wel een stukje waardering. 

Het is fijn om te merken dat je gezien bent in al het 
werk wat je gedaan hebt. Ik heb veel vrijwilligerswerk 
gedaan in de kerk, het begon ooit in Rotterdam met 
een knutselclubje voor jongens. Later ook voorzitter 
van de kerkenraad en federatieraad in Lelystad en 
soms waren dat moeilijke tijden. De mooiste periode 
vond ik wel toen Lelystad in opbouw was, toen deed 
ik bezoekwerk. Ik sprak met mensen over hoe ze 
over geloof dachten en hoe de kerk vorm gegeven 
zou kunnen worden.”

Anje Levering Willem van Dijk

“Ik ben blij verrast, ik was alleen thuis, toen ik de tele-
foon opnam en “met mevrouw Adema”,hoorde. Is dit 
voor mij? Wat krijgen we nou, ik was zo verrast”, zegt 
Anje Levering. “Ooit vroeg iemand jaren geleden mij, 
zou je het leuk vinden, een lintje? Nou voor mij hoeft 
dat niet hoor, was mijn antwoord. Maar nu merk ik dat 
ik het ook wel heel bijzonder vind om dat te mogen 
ontvangen. Wat burgemeester Adema verder heeft 
gezegd, ik zou het niet weten, wel noemde zij 24 
april, ja dan ben ik jarig, zei ik, maar dat wist ze wel.”

Anje Levering doet al vanaf haar zestiende vrijwilli-
gerswerk. “Toen wij in Lelystad kwamen wonen ben 
ik op de peuterspeelzaal begonnen. Daarna heb ik op 
school geholpen en in het schoolbestuur gezeten. In 
de kerk heb ik kindernevendienst gedaan, later was 
ik betrokken bij het IKOS werk. Twintig jaar geleden 
werd ik gevraagd voor de Ontmoetingsclub, dat heb 
ik met heel mijn hart gedaan. Daar kon ik zeker ook 
mijn geloof in God delen, en ervaarde ik heel duidelijk 
Gods hulp.”

“Ik merk dat ik het 
bijzonder vind om het 
te mogen ontvangen”

“Het is fijn om te merken 
dat je gezien bent in al het 
werk wat je gedaan hebt”
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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

Ab Strijker

Alle ontvangers 
van lintjes 
namens de 
gemeente 

gefeliciteerd!

“Ik was volkomen verrast. Ik zag dit helemaal niet aan 
komen”, zegt Ab Strijker, die net bloemen heeft gekre-
gen van de burgemeester. “Ik heb de afgelopen jaren 
veel vrijwilligerswerk gedaan. Nu ben ik druk bezig bij 
de Bomenstichting Amsterdam. Daar ben ik bomenin-
specteur; ik meet monumentale bomen in Nederland; 
hoe groot ze zijn, wat de omtrek is en ik controleer of 
ze er goed uitzien.” In onze kerk was Ab Strijker actief 
bij V & T. “Dat heb ik tien tot twaalf jaar met veel plezier 
gedaan. Ook heb ik geholpen bij Stichting Interreligieu-
ze Ontmoetingen Lelystad. Dat begon in Gouda, waar 
ik hiervoor woonde. 

In Lelystad heb ik dat voortgezet met andere vrijwilli-
gers. We probeerden ontmoetingen te stimuleren tus-
sen Moslims en Christenen. Daar heb ik met heel veel 
plezier in gewerkt, dat gaf wel energie.” Ab Strijker is blij 
met zijn lintje: “Ik heb me in mijn vrijwilligerswerk vaak 
ondersteund gevoeld, door bijvoorbeeld de gemeente 
Lelystad met financiële middelen. Het is fijn dat mensen 
het werk wat je doet waarderen.”

“Ik heb me in mijn 
vrijwilligerswerk vaak 

ondersteund gevoeld.”
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De Ontmoetingsclub in deze tijd
De Ontmoetingsclub komt sinds 
19 maart niet meer bij elkaar. Of we 
de afsluitende middag op 11 juni 
met elkaar mogen beleven is nog 
maar zeer de vraag. De 4 sprekers 
die voor de laatste periode van dit 
jaar gepland stonden, worden/zijn 
benaderd om volgend seizoen te 
komen. Ook de paasviering moest 
op heel andere wijze invulling 
krijgen. 

De Ontmoetingsclub valt organisato-
risch onder de vlag van de diaconie. 
Het is mooi te horen en te weten dat 
de club door de diaconie als haar 
‘pareltje’ wordt beschouwd. Gemid-
deld komen om de week op don-
derdagmiddag zo’n 40 mensen van 
55 jaar en ouder bij elkaar. Als je de 
reacties mag geloven kijkt iedereen 
daar altijd erg naar uit (en mist deze 
middagen nu dan ook heel erg!). Een 
belangrijk element in de bijeenkomst 
is de meditatie en het samen zingen. 
Ook worden er lezingen/presentaties 
gehouden over uiteenlopende onder-
werpen. Vaak erg interessant. Ook 
worden er door de aanwezigen kaar-
ten getekend om deze te versturen 
naar clubleden die een extra bemoe-
diging kunnen gebruiken. De mensen  
hebben veel waardering voor wat er 
gebeurt in de Ontmoetingsclub. 

Sociaal netwerk
Maar de Ontmoetingsclub doet meer 
voor de mensen. Het is eigenlijk een 
sociaal netwerk. Er zijn ongeveer 
90 mensen betrokken bij de Ont-
moetingsclub. Van hen zijn er 60 die 
ouder zijn dan 80 jaar. Met de alle-
roudsten, die niet meer op de club 
kunnen komen, blijven we in contact 

door een kaartje en/of een bezoekje 
te brengen. Met verjaardagen komt 
er een felicitatie en wordt iemand 80 
jaar of ouder, dan gaat iemand van 
de leiding op verjaardagsbezoek
De Kerstviering en de Paasviering 
zijn hoogtepunten in het seizoen. 

De Paasviering kon door Corona 
niet doorgaan. 2 april, op de dag dat 
deze viering plaats zou vinden, is bij 
alle mensen van de club een Paas-
groet bezorgd. Ter bemoediging. 
Een hart van chocola (inderdaad ja, 
om iedereen een …. onder de riem 
te steken!), samen met een mooie 
kaart, compleet met gedicht en tekst, 
waardoor wij ons ook op afstand met 
elkaar en met onze Heer verbonden 
weten. Dit deed de mensen goed. 

Verder hebben in het verleden al 
heel wat uitjes plaatsgevonden. Dat 
is dit seizoen weer opgepakt en ook 

daarop kwamen enthousiaste reacties, 
zodat dit vervolgd wordt. 

Regelmatig bellen
Om in deze tijd verder contact met de 
mensen te onderhouden wordt men 
regelmatig gebeld: er is een telefoon-
lijst gemaakt waarop de namen van 
onze clubleden zo verdeeld zijn dat ie-
der van de leiding een aantal mensen 
gaat bellen. Dit kan ook andersom: 
alle leden weten wie hun contactper-
soon is en zij kunnen deze natuurlijk 
ook altijd bellen. Zomaar voor een 
praatje of met een concrete hulpvraag.

Uit bovenstaande blijkt dat de Ont-
moetingsclub ook een belangrijke 
schakel is in het ouderenpastoraat van 
onze kerk. En dat al 42 jaar!

De leiding van de Ontmoetingsclub 
groet iedereen, jong en oud, via deze 
nieuwsbrief en hoopt en bidt dat het 
een ieder goed mag gaan en dat we 
elkaar over afzienbare tijd weer mo-
gen ontmoeten in de kerk:

Elly – Janke – Ebele – 
Fré – Jolanda – Hélène 

► De ontmoetingsclub bij de kerstviering in 2019

► Er wordt gezellig gepraat tijdens de kerstviering van 2019► De ontmoetingsclub

“Op de dag van de 
paasviering is er een cho-
colade hart bezorgd (...) dit 

deed de mensen goed”
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In quarantaine met...
Deze week spreken we met Hanna Horlings. 
Ze woont met haar partner, Kirsten, in 
Lelystad en ze zijn hier ook beide werkzaam 
in het voortgezet onderwijs.

Het dagelijks leven
De quarantaine heeft natuurlijk veel invloed op ie-
dereen. Op welke manier merk jij verandering? 
Ja, we kunnen natuurlijk niet meer naar het werk. Dus 
we geven minder les en we geven online les, dat is wel 
een groot verschil. En je ziet natuurlijk veel minder men-
sen; dat heeft een grote invloed. Niet alleen leerlingen, 
maar ook familie en vrienden, die zie je nauwelijks. Mijn 
zus komt af en toe langs, maar dan blijven we uiter-
aard op minstens anderhalve meter afstand van elkaar. 
Verder zie ik mijn familie niet. Mijn vader is al bijna 75 
jaar oud en mijn broer heeft een uitgebreide medische 
geschiedenis. Die vallen dus beide in de risicogroep. 
Gelukkig is iedereen vooralsnog hartstikke gezond.

Hebben jullie een nieuw ritme of een nieuwe routine 
nu het dagelijks leven er zo anders uit ziet? En 
moeten jullie daardoor veel missen?
Ja, je bouwt wel een soort van nieuwe structuur op, 
maar ook dat blijft een beetje onregelmatig. Dat komt 
waarschijnlijk omdat alles zo veranderd is met het online 
lesgeven, de structuur is compleet omgegooid. 

   “Misschien dat we 
    hierna allemaal wat 
    dankbaarder zijn.”

Verder hoeven we niet veel te missen. Ja, je mist 
misschien een avondje uit, maar daar kan ik echt wel 
overheen komen. 

Online lesgeven
Jij en Kirsten geven nu allebei online les. Hoe ver-
loopt dat?
Er zijn veel minder lessen, vooral nu ook mijn examen-
klassen al zijn weggevallen. Je begint ook later. Het les-
geven zelf lukt prima. Ik maak gewoon een powerpoint 
en ik geef er uitleg bij. De leerlingen moeten daar dan 
opdrachten bij maken. Ik had zelf heel vroeg al initiatief 
genomen omtrent de schoolexamens. In plaats van een 
toets, die waarschijnlijk niet kon worden afgenomen, laat 
ik de leerlingen een beschouwing schrijven waarin ze 
historische argumenten moeten gebruiken. 

Daarnaast werken we dus verder aan de stof, mocht er 
nog een schoolexamen worden afgenomen na 20 mei. 
Je weet nooit wat er verder nog besloten wordt, het blijft 
giswerk. 

Ook houd ik nog steeds mentoruur, maar dan digitaal, om 
wel in contact te blijven met mijn leerlingen. Ik spreek ze 
via facetime of whatsapp bellen, zodat we elkaar in ieder 
geval even zien. Ik merk wel dat leerlingen school ineens 
veel meer gaan waarderen. Misschien dat we hierna 
allemaal wat dankbaarder zijn.

Heb je nog tips voor het omgaan met extra vrije tijd?
Wij gaan, of nou ja gingen voordat ik mijn been brak, veel 
naar buiten. En ik speel nu veel gitaar. Kirsten zei laatst 
dat we binnenkort misschien wel een straatconcert kun-
nen geven. Dat zou leuk zijn. 

Als tip zou ik vooral zeggen: lees een goed boek of pak 
er een instrument bij. Ga lekker in te tuin werken of klus-
sen in huis. Knuffel je katten of misschien eens je familie. 
Ga vooral niet bij de pakken neerzitten, je doet er toch 
niets aan.

► Hanna Horlings (links) en Kirsten ten Berge (rechts)
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Kindernevendienst
God is in ons midden

Samen een kaars aansteken 
met je kind(eren) als teken dat 
God erbij is. God is in ons mid-
den. Daar gaat ook het verhaal 
van Kind op Zondag deze zon-
dag over. Het Bijbelverhaal dat 
je samen kunt lezen gaat over 
de Israëlieten in de woestijn. 

Zij vragen zich af, waar God is. 
Exodus 16:28-17:7. 

Bij Kind op Zondag hoort een 
heel leuk werkblad, een beeld-
puzzel met cijfers. Wat er staat 

afgebeeld is onduidelijk. De 
kinderen kleuren de vlakjes 

in de juiste kleuren en zien de 
tekenen die God het volk gaf. 
Nodig: kleurpotloden, stiften. 
Je kunt het vinden op onze 

website.

De dienst van zondag
Alle diensten zijn digitaal te volgen via kerkdienstgemist.

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

Bevrijd zijn is niet altijd eenvoudig. Dat blijkt wel uit de verhalen van het volk 
Israël nadat zij de slavernij in Egypte achter zich mochten laten. Nieuwe om-
standigheden roepen nieuwe vragen op. Kan geloven in God daar bij helpen? 
We lezen uit Exodus 17, 1- 7

Tip: download de kerkdienst vooraf
Nu iedereen de kerkdienst thuis digi-
taal moet volgen,
raakt de site soms overbelast. Daar-
door is de kerkdienst niet altijd even 
goed te volgen. Een tip om dit
op te lossen is door de dienst van te 
voren te downloaden op uw compu-
ter. 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 afspelen. 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

75 jaar bevrijding75 jaar bevrijding
Deel uw verhaal via Deel uw verhaal via 

communicatie@pg-lelystad.nlcommunicatie@pg-lelystad.nl
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Geen muziek meer in de kerk: 
“het wordt letterlijk stil”
Als het over muziek gaat in de 
kerk, staat ze vaak op het podium. 
Als dirigent bij de cantorij of door 
de kerk muzikaal voor de dienst 
mee te nemen met dat éne inge-
wikkelde liedje. Nu kan Marion 
Boshuizen dat allemaal even niet 
meer doen door het coronavirus. 
“Het ergste is gewoon dat het let-
terlijk stil wordt”, zegt ze zelf over 
de situatie.

“Het kwam ook van de ene op de 
andere dag. Net voor de drukste peri-
ode zou beginnen, kwam het nieuws 
naar buiten. We zouden als cantorij 
nog mee doen met de ochtenddienst 
van 15 maart, maar dat kon niet 
doorgaan.”, zegt Marion Boshuizen, 
“Het is ook wel logisch, we hebben 
veel leden van boven de zeventig. 
Het was niet verstandig om dat door 
te laten gaan.”

Maar dat betekent niet dat het niet 
jammer is. “We zijn toch een kerk van 
samen spelen, samen zingen, samen 
muziek maken. Je kan natuurlijk best 
in je eentje studeren, het is daarin 
wel fijn dat ik zo’n vak heb. Ik kan 
namelijk wel thuis muziek maken. 
Het is alleen niet hetzelfde als met 
de cantorij of in een volle kerkzaal. 
Bijvoorbeeld een passie-dienst bij 
de cantorij, daar leef je als groep het 
hele jaar naar toe, dat mist nu. Ook 
waren er dit jaar veel jonge mensen 
bij, we hadden er erg veel zin in. 
Maar helaas is dat nu dus afgelast.”

“We zijn toch een 
kerk van samen 
muziek maken”

► Marion Boshuizen

►Marion boshuizen als dirigent bij de cantorij

“Het is ook lastig dat het niet digitaal 
op te lossen is, dat gaat niet door 
de vertraging die er op de lijn is. Je 
kan wel voorzingen en dan mensen 
nazingen. Als we allemaal te gelijk 
zouden zingen, zou alles door elkaar 
heen gaan. Het is jammer dat het 
idee van samendoen weg is. Het is 
een beetje van in je eentje voetbal-
len, dat doe je toch liever met een 
heel voetbalteam. Ik ben daar dus 
wel mee aan het worstelen. Wat kan 
je wel? We hebben de oplossing nog 
niet gevonden.” “Het is naast dat we 
geen muziek meer maken ook jam-
mer dat we niet meer samen optrek-
ken. Het is een saamhorig gebeuren. 
Samen zingen is heel gezond voor 
mensen. Ook was de paastijd net het 
hoogtepunt van het jaar. We zouden 
in de stille week bij vier diensten 
meewerken.

Ook is deze periode al bijna de 
afsluiting van het jaar. “Na Pasen zijn 
er nog wel diensten. Maar dan zijn 
mensen al wel weer op vakantie. Dit 
is wel het laatste echte grote ding, 
voor de zomer.” 

“Het is dus vooral jammer dat de ge-
zamenlijke afsluiting mist. We konden 
niet zeggen we doen twee repetities 
en dan is het genoeg geweest. Het 
is gewoon klaar. Ik houd natuurlijk 
nog wel veel contact. Ik stuur mailtjes 
naar de groep, als ik wat bijzonders 
zie. Een collega van mij die geeft 
online stemvorming, die stuur ik dan 
bijvoorbeeld door.”

Digitaal oplossen

Muziek is belangrijk
Naast dirigent van de cantorij, 
maakt Marion ook vaker muziek 
in de dienst. “Ik mis dat spelen in 
een dienst best wel. Muziek is een 
belangrijk onderdeel van de dienst. 
Door muziek kom je in een bepaal-
de stemming. Samen naar muziek 
luisteren of zingen met een hele 
gemeente voegt echt wat toe. Nu is 
dat natuurlijk anders. Tijdens een 
digitale dienst zingen we vooral mee 
met NederlandZingt. Tijdens de stille 
week hebben we bij sommige liede-
ren nog wel meegespeeld, maar dan 
zingt niet een hele kerk mee. Het is 
allemaal behelpen, iedereen probeert 
er het beste van te maken.”

“Muziek kan in deze tijd ook meer 
brengen, denk ik. Ik denk dat muziek 
een van de belangrijkste dingen is in 
het leven, dus ook in een kerkdienst. 
Kunst is sowieso belangrijk, als je 
ziet hoeveel mooie kunst en muziek 
er is gemaakt voor de kerk, over ver-
halen, zoals bijvoorbeeld met Pasen. 
Dat is belangrijk voor iedereen, of 
je er naar luistert of heel hard mee 
zingt. Het brengt veel emotie over.”

►►►

“Het brengt veel 
emotie over”
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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  26/4 Digitale dienst met 
 10u Klaas de Lange

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

Zo  3/5 Digitale dienst met 
 10u Klaas de Lange
  

Alle overige activiteiten, zoals zangbijeenkom-
sten, de ontmoetingsclub, jeugdactiviteiten 

enzovoorts gaan de komende weken NIET door. 
Mocht u twijfelen 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 zou-

willen 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

“Ik hoop op 1 juni weer in een volle 
kerk te kunnen spelen, ik hoop dat 
zo snel mogelijk alle regels worden 
afgebouwd. Voor de muziek zou het 
heel fijn zijn, hoe langer mensen niet 
actief zingen, des te groter wordt 
de moeite om weer terug te komen. 
Maar zo ver is het helaas nog niet. 
Tot die tijd moeten we maar allemaal 
uit volle borst meezingen met de 
liederen van de online kerkdienst.”

Heeft u ideeën?
“We hopen natuurlijk dat dit heel snel voorbij is, maar als mensen iets 
zouden willen of ideeën hebben, zou het leuk zijn als ze dat delen. Ik 

kan me voorstellen dat mensen ideeën hebben, over hoe de muziek in 
de kerk kan in deze tijd. Die dingen hoor ik graag, ik weet niet we alles 

kunnen uitvoeren, maar misschien kunnen we er wat mee.”

Heeft u ideeën? Mail naar: marion.boshuizen@gmail.com
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Digibete Betweeners

De jeugdgroep van de kerk, ook wel de Betweeners, is 
een hele hechte groep. Sterker nog, het woord  
vriendengroep zou waarschijnlijk beter op zijn plaats 
zijn. Een tijdje geleden hebben ze kennisgemaakt 
met een nieuwe jeugdwerker en zijn de verschillende 
leeftijdscategoriëen, jong en oud, weer bij elkaar ge-
voegd tot één grote groep. Maar helaas, in plaats van 
opnieuw kennismaken met elkaar en mooie avonden 
beleven, zit iedereen verplicht thuis.

Abel vertelt: “via Discord, een online programma 
waarmee je met groepen kan videobellen via internet, 
komen we elke vrijdagavond bij elkaar.” Bij die avon-
den is er net zoals “normaal” een thema, begeleid door 
André en er wordt vooral even goed bijgepraat. Som-
migen jongeren wordt even moed ingepraat om nog 
even hard door te kunnen studeren, terwijl anderen 
worden gefeliciteerd omdat ze al geslaagd zijn. Als je 
je hart wil luchten kan dat. Als je gewoon een gezellig 
praatje wil houden, kan dat ook.

► Een digitale bijeenkomst van de Betweeners

► Het Betweeners-kerstdiner op 27 december 2019

Er lijkt op het eerste gezicht dus weinig veranderd aan 
deze bijeenkomsten, behalve het feit dat ze nu vaker 
voorkomen. ► ► ►

Gelukkig hoeven ze elkaar niet helemaal te missen. In 
plaats van om de week hebben ze nu zelfs elke week 
een bijeenkomst, maar dan digitaal.
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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

Hoera, de scholen gaan weer open. 
Dat betekent helaas niet dat we het 
jeugdwerk ook direct weer oppak-
ken. We willen hier wel voorzichtig 
mee zijn. We moeten dus nog even 
geduld hebben met elkaar voordat 
we het normale jeugdwerk weer kun-
nen hervatten! We volgen hierbij de 
adviezen van het RIVM en minister 
Grappenhaus. De Stichting Missie 
Nederland zit met de minister rond 
de tafel over het kerk/jeugdwerk. Het 
advies wat we als kerk nu krijgen is 
als volgt:

Zondagschool en kinderclub vallen 
niet onder onderwijs of kinderdagop-
vang. Dat betekent dat voor nu ook 
geen kinderclubs of zondagscholen 
fysiek bij elkaar kunnen komen.  We 
moedigen je wel aan om contact te 
houden met de kinderen en te zoeken 
naar creatieve oplossingen binnen de 
richtlijnen van het RIVM.

Nu eerst lekker vakantie, geniet ervan.
groetjes André (jongerenwerker)

Bericht van André

Toch is het niet helemaal hetzelfde als in het 
echt. Het is weliswaar fijn om elkaar weer even 
“te zien”, digitaal contact blijft anders. De kans 
is namelijk groot dat iedereen door elkaar praat, 
daarom staan alle microfoon op “mute”. Een ge-
sprek komt zo helaas moeilijker op gang. “Over 
het algemeen werkt de techniek gelukkig aardig 
mee vertelt Abel, ondanks wat de nieuwe naam 
van de Betweener-avonden misschien doet den-
ken: de Digibete Betweeners

De online bijeenkomsten hebben echter ook 
positieve kanten. Zo zegt Jildou: “mensen die 
niet in Lelystad wonen en normaal minder vaak 
kunnen aansluiten, kunnen er nu alsnog bij zijn. 
Ik woon zelf in mijn eentje in Den Haag, dus dan 
heb je best weinig contact. Het is wel fijn dat ik 
zo iedereen alsnog kan spreken.” Ook zijn er nu 
geen jongeren die eerder naar huis moeten van 
hun ouders… 

Uiteraard ziet iedereen uit naar het moment dat 
de groep weer zoals vanouds in het Jeugdhonk 
bij elkaar kan komen, maar voor nu is het heel 
fijn om wekelijks bij te kunnen praten, te kunnen 
horen dat iedereen nog gezond is en elkaar 
waar nodig een steuntje in de rug te kunnen 
geven. ► Een foto tijdens het theaterweekend in 2019
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