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PG Lelystad
Nieuwsbrief
1 mei 2020  Klik hier om aan te melden 

Vooraf
Een nieuwe maand en een 
nieuwe nieuwsbrief. In deze 

nieuwsbrief uitgebreid aandacht 
voor 75 jaar bevrijding. Ook gaan 
in we in quarantaine met Jasper 
Heus. Hij vertelt over zijn jonge 
kinderen die straks weer naar 
school toe kunnen en hoe het 
dagelijks leven er nu uitziet. 

Ook een bericht vanuit de 
werkgroep Waterwijkvieringen. 

We lezen een uitgebreid verslag 
van de digitale pubquiz, waar een 
verwoede strijd geweest is om de 

beste te worden. 

Bij ‘de vanuit de gemeente’ pagina 
een oproep om kaartjes te sturen 

naar mevrouw Sietses-
Parmentier. Zij wordt aankomende 
zondag 100 jaar. Heeft u ook iets 

wat u wilt delen? Mail naar 
communicatie@pg-lelystad.nl

Verder wordt er voor de jongeren 
een ‘Youth Alpha Online’, 

georganiseerd. 

Tot slot hartelijk bedankt voor alle 
leuke reacties die we krijgen op 

de nieuwsbrief, dat is goed en fijn 
om te lezen. Ook leuk om te zien 

dat steeds meer mensen 
geabonneerd zijn op de 

nieuwsbrief. Bijna 250! De 
nieuwsbrief ook in uw mailbox 

ontvangen? Dat kan, via deze link 
kunt u zich aanmelden. 

Goed weekend gewenst,

De communicatiecommissie

75 jaar bevrijding!75 jaar bevrijding!

75 jaar vrijheid staat centraal in 
deze kerkdienst
Aanstaande zondag hebben we een bijzondere online kerkdienst. 
Deze staat geheel in het teken van 75 jaar vrijheid. Wat betekent 
vrijheid voor ons? In de dienst komen verschillende kerkgangers aan 
het woord over hoe zij de vrijheid van nu ervaren. Hanna en Kirsten 
zingen onder andere het Lied van de Vrijheid. Dominee Klaas de 
Lange gaat in deze dienst voor. De dienst is geschikt voor het hele 
gezin en is samengesteld door de dominee en de werkgroep Hemels 
Gelag. Met hartelijke dank aan Maarten Pols die deze dienst filmt en 
monteert! 

Kijken dus!

►Jeroen van den Haspel filmt de dominee in een van de diensten

Aankomende dinsdag herdenken en vieren we dat Nederland 75 jaar 
geleden bevrijd is. Ook in deze nieuwsbrief besteden we daar aandacht 

aan. De eerste twee pagina’s staan in het teken van de bevrijding en ook 
bij de categorie In Quarantaine komt het terug. 
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Ingezonden verhaal van Hetteke Wapenaar over vrijheid
Gelukkig heb ik zelf de oorlog niet meegemaakt. Ik heb 
heel mijn leven zonder oorlog mogen leven. Wel heb ik 
herinneringen aan sommige verhalen (niet alles werd 
verteld of pas 60 jaar later) in onze familie over de oorlog.
Mijn moeder was zeven jaar oud toen Het Vergeten Bom-
bardement van Rotterdam plaatsvond. Op 31 maart 1943 
voerden Amerikaanse bommenwerpers uit Groot-Brittan-
nië een aanval uit op haven- en scheepsbouwinstallaties 
in een van de havengebieden in Rotterdam-West. In 
plaats van dit gebied te raken werd een woonwijk ten 
westen van de Schiedamseweg getroffen. Veel huizen 
werden verwoest en 13.000 mensen raakten dakloos. 

Het huis waar zij woonden werd ook beschadigd. Zij 
werden dakloos.Overdag verbleef zij met haar moeder en 
jongere broertje in het hofje in Rotterdam waar haar oma 
woonde. Daar mochten geen mannen slapen.  Het hofje 
was alleen voor vrouwen. Dus ‘s avonds vertrokken ze 
naar het bedrijf waar haar vader werkte. Daar werd aan 
het einde van de dag een kantoor omgebouwd om er met 
het gezin te kunnen slapen.

In Park 1943 is in 1993 een monument ter herdenking 
onthuld. Elk jaar is er op 31 maart een herdenkingsbij-
eenkomst. In 2018 ben ik samen met moeder naar de 
herdenkingsbijeenkomst geweest. Na de bijeenkomst 
was er een ontmoetingsmoment in bijgelegen bibliotheek.  
Anderen die het bombardement meegemaakt hadden 
(allemaal rond de 80 jaar oud zijn) bekeken de foto’s. 

►Park 1943 in Rotterdam (de cijfers zijn omgevallen)

Het is goed om zoveel jaar na de bevrijding hier samen 
met mijn moeder bij stil te mogen staan. Voor mij was het 
speciaal om met mijn moeder naar deze herdenking te 
gaan. 

Verhalen kwamen: ik woonde daar, ken jij die? Iedereen 
met zijn eigen herinneringen aan Het Vergeten Bombar-
dement. Hierbij blijkt dat sommigen dezelfde verschrik-
kelijke herinnering hebben aan wat hen op jonge leeftijd 
overkomen is.

Park 1943

••• Geschreven door Hetteke Wapenaar ►Archiefbeeld van het bombardement op 31 maart 1943

“Het is goed om zoveel jaar 
na de bevrijding hier 

samen met mijn moeder 
stil bij te mogen staan”

“Verhalen kwamen: 
ik woonde daar, 

ken jij die?”

“Veel huizen werden
 verwoest en 13.000 

mensen raakten dakloos”

Het vergeten Bombardement

http://pg-lelystad.nl
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VANUIT DE 
GEMEENTE

t 100 kaarten!

Lieve mensen,

Zondag 3 mei wordt onze moeder Ria 100 
jaar. Zij maakt het nog steeds redelijk goed.
Wij wilden deze dag natuurlijk een gezellig 
feestje organiseren voor familie, vrienden en 
bekenden. Door alle corona-toestanden is 
dat jammer genoeg niet mogelijk.
Misschien vinden jullie het leuk om haar via 
een kaartje te feliciteren t.a.v.:

Ria Sietses-Parmentier, De Uiterton, 
Marktstraat 1-40, 8224 MA Lelystad.

Wij denken dat zij dat erg op prijs zal stellen.
Stuur liever geen boeketten, plantjes of grote 
cadeautjes, want mama heeft slechts een 
heel klein kamertje en het personeel heeft 
geen tijd om een en ander te verzorgen.

Met vriendelijke groeten,

Marianne Schram-Sietses & 
Lucia Kreuger-Sietses

► Ria Sietses-Parmentier

Echte Wereld
Door Huub Oosterhuis

Denk je in: wij hier
met tien miljoen vermenigvuldigd

zouden zeker weten
dat door met spandoeken te lopen

op blote voeten en te zingen,
wij een nieuwe oorlog
konden voorkomen,

wie zou niet -

Bereken
of door prijs te geven

de helft van onze kapitalen
wij misschien doden
zouden doen leven,

breken
de armoedespiraal.

Stel dat een oogopslag bestaat
een handomdraai

die wij door gestage oefening
kunnen leren,

en waarmee wij,
in plaats van ons dood te vechten,

het lot keren en deze wereld
veranderen in de echte -

dan zou Afghanistan
weldra een boomgaard zijn,

en Irak het stromenland weer
waar de mensheid begon

en van Gaza

tot de ceders van de Libanon
zouden vriend en vijand

dansen tot diep in de nacht
bij de bandoneon.

• • •

De rest van het gedicht lees je hier.

Gedicht over vrijheid

http://pg-lelystad.nl
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In quarantaine met...
Deze week spreken we met Jasper Heus. Samen met 
zijn vrouw Annette en hun drie kinderen wonen zij 
in Lelystad. Jasper Heus is actief binnen de kerk als 
leiding bij de Betweeners.

Thuisonderwijs
Vanwege het coronavirus zijn alle scholen gesloten. 
Dit betekent natuurlijk dat jullie ineens drie kinderen 
thuis hebben zitten die normaal naar de 
basisschool gaan, hoe is dat? 
Ja, dat is even wennen. Het is passen en meten, de 
kinderen moeten wel bezig zijn met school, maar het is 
natuurlijk niet een heel strak schema. Als we een kwar-
tiertje later beginnen is er niemand die dat erg vindt. 
Over het algemeen zijn ze van negen tot tien en dan 
van half elf tot twaalf uur aan het werk. En als je dan je 
werk niet af hebt moet je om één uur nog verder. 

Worden jullie als ouders dan ineens juf en meester?
Dat valt wel mee. Hannah (10) en Ruben (8) kunnen so-
wieso heel veel zelfstandig, die hebben niet zo veel hulp 
nodig. Bij Lotte (6) merk je wel dat zij nog wat jonger is, 
haar moeten we meer begeleiden. Verder zijn we niet 
heel streng denk ik. Er zit natuurlijk een verschil in een 
half uur niks doen of gewoon een moeilijke taak hebben. 
Als het door dat laatste niet af is, is het op een gegeven 
moment ook gewoon klaar natuurlijk. 

“Dit kan een moment zijn 
waarop we ons beseffen wat 

het het is om vrijheid te 
hebben”

nu ze al weken met elkaar in dezelfde tuin moesten blij-
ven spelen. Met vriendjes en vriendinnetjes afspreken 
mocht ook niet en dan was het ook nog zulk mooi weer. 
Gelukkig mogen ze nu weer sporten en binnenkort zelfs 
weer naar school. 

Ik vond de rust waar de quarantaine eigenlijk voor 
zorgde wel fijn. Wij zijn doorgaans allebei best druk, ook 
in de avonden. Dat viel ineens weg. Toch raak ik nu wel 
wat verveeld, ik wil weer lekker dingen doen. 

Kijken jullie ook naar de kerkdiensten?
Annette en ik wel, maar de kinderen niet. Dat hebben we 
wel geprobeerd, maar zij zijn daar gewoon niet voor te 
motiveren. En als we ze er wel bij houden, kunnen wij het 
niet meer verstaan…

Hoe denk je dat de quarantaine Bevrijdingsdag zal 
beïnvloeden?
Nou, ik denk dat het voor generaties die zelf geen oorlog 
hebben meegemaakt wel zorgt voor extra inleving. Het is 
een manier om te leren hoe het is om veel dingen ineens 
niet meer te mogen. Daardoor kan je Bevrijdingsdag heel 
anders gaan beleven. Dit kan een moment zijn waarop 
we ons beseffen wat het is om vrijheid te hebben en hoe 
kostbaar vrijheid is, maar ook hoe het is om gezondheid 
te hebben. 

Heb je nog een tip?
Ja, ga eens doordeweeks iets doen wat je normaal voor 
de weekenden bewaart. Bijvoorbeeld barbecueën op een 
“normale” woensdag. Als het lekker weer is, geniet er 
dan ook van. Haal het weekend een beetje naar doorde-
weeks.

► Jasper Heus met zijn gezin

Dagelijks leven vanuit huis
Hoe beïnvloedt de quarantaine, maar ook het thuis-
onderwijs je werk?
Het onderwijs van de kinderen kost dus gelukkig niet 
de hele dag de tijd. Bovendien werkt Annette net iets 
minder uren per week dan ik, dus zij kan ook heel veel 
met ze doen. Verder wisselen we elkaar gewoon af: als 
zij een vergadering of belgesprek heeft, kom ik naar 
beneden.

Verder merk ik dat ik vanuit huis meer gedaan krijg dan 
op kantoor. Ik zit op zolder en als niemand je stoort, kan 
je gewoon lekker doorwerken. 

Zitten er voor jullie ook positieve kanten aan de 
quarantaine?
Het is al een hele verlichting dat de kinderen nu weer 
wat meer mogen. Die werden elkaar toch een beetje zat 

http://pg-lelystad.nl
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Bericht van de werkgroep WaterWijkViering

Nu we niet meer samen naar de 
WaterWijkViering kunnen gaan, 
niet een lang weekend eropuit, 
gezellig naar familie of vrienden 
of op kerkkamp, kunnen we alleen 
nog houvast vinden in ons gelo-
ven, dus in de Schrift. 

Ons jaarthema Zonder beelden 
sprak Jezus niet tot jou en mij 
roept in deze Coronacrisis ook beel-
den op waarin we uitgedaagd worden 
er een betekenis aan te geven die 
past in dat geloven.  
Wij kunnen ons opeens heel goed in-
denken hoe de leerlingen van Jezus 
zich moeten hebben gevoeld in die 
vreemde na-Pasen periode met al 
die wonderlijke gebeurtenissen nog 
vers in het geheugen.
Zij hadden toch wel ongelooflijk veel 
te verwerken…: al die gevoelens van 

verwondering, paniek, blijdschap, 
gemis, heimwee, schaamte, angst, 
vreugde en alle combinaties daarvan 
moeten als een storm in hun har-
ten hebben gewoed. Ontmoetingen 
met Jezus die nog meer verwarring 
zaaiden. Amper daaraan gewend 
moeten ze weer afscheid nemen. 
Wat hen overblijft is vol ongeloof naar 
de hemel staren… met nog altijd 
die vonkjes van hoop  die worden 
aangeblazen door een plotseling 
opstekende wind die hen enthousiast 
naar buiten drijft. Vonkjes worden 
vuur en helemaal vervuld daarvan 
gaan ze naar buiten, zelfverzekerd 
en overtuigd van de opdracht die hen 
te wachten staat… 
Maar hóe dan en waar te beginnen 
in een wereld die van het ene op het 
andere moment compleet veranderd 
is. 
Nu ruim 20 eeuwen verder ontwaken 
we op een mooie lentedag in 2020 
in een wereld waarin niets meer 
vanzelfsprekend is. En net als Jezus’ 
vrienden zoeken we verdwaasd onze 
weg door de verstilde straten, langs 
de lege kerken, geen WaterWijkVie-
ringen.
Verdwaasd, verdwaald, verweesd 
moeten de leerlingen zich voelen. Als 
wezen… Wonderlijk genoeg heeft het 
woord WEZEN ook de betekenis van 
ER–ZIJN! De naam waaronder de 
Eeuwige zich bekend heeft gemaakt, 
waarmee Hij/Zij zich wil laten kennen. 
Nog steeds is Zij/Hij er ook. Als je er 
niets van merkt, ziet, voelt of ervaart.. 
Als je je godverlaten voelt, afgesne-
den van alles en iedereen. Daarom 
voor allen die zich eenzaam en 
verweesd voelen, voor allen die bang 
zijn voor de toekomst deze oprechte 
bede:  Laat U zien Eeuwige. Kom 

heilige Geest met vonken van geloof, 
hoop en liefde… WEES ER….  Laten 
wij er dan voor elkaar zijn.  En zolang 
dat nog niet fysiek kan… gezellige 
brieven, mailtjes, leuke kaarten, be-
langstellende telefoontjes, een fleurig 
bosje tulpen voor de deur kunnen 
een geschenk uit de hemel zijn.

Ons thema voor de WWV van 29 
maart zou zijn: Post voor jou! Voor 
het beeld kozen we samen met 
voorganger Kees Smit: de brief. Toen 
(6 maart) konden we nog niet beden-
ken hoe nodig contact via brief en 
kaart binnen enkele weken zou gaan 
worden! 
Stuur bijvoorbeeld een kaartje naar 
Christine Hooijer, die na een val 
in huis voor verder herstel in een 
revalidatiecentrum verblijft. Dit kun 
je doen door het naar mij (Greet 
Wesselink, Gondel 18 11, 8243BX) te 
sturen en dan zorg ik dat het bij haar 
komt. Of een berichtje naar ouderen 
of anderen, die geen bezoek kunnen 
ontvangen. 

We zijn nog op zoek naar een nieuw 
lid voor onze werkgroep. Sanne de 
Wit is inmiddels mevrouw Valk ge-
worden en naar Zwijndrecht verhuisd. 
Het plan was om in de laatste WWV 
afscheid van haar te nemen. Daarom 
wensen we vanaf deze plek haar en 
haar man Eldert daar veel geluk en 
gezondheid toe en bedanken haar 
voor haar inzet voor de WWV en 
haar originele en goede digitale(!) 
bijdragen aan de vieringen. Dat het 
jullie goed mag gaan!

► ► ► ►
Lees verder op de volgende pagina

► Overhandiging van het bedrag

http://pg-lelystad.nl
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Ook uw steentje 
bijdragen?

Deel deze nieuwsbrief met anderen 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 bovenaan.
4. Klik op de groene knop met het witte driehoekje en de dienst 
 begint te spelen

Agenda
Zo  03/5 Digitale dienst met 
 10u Klaas de Lange

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

Zo  10/5 Digitale dienst met 
 10u André van der Galiën
  

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? 

Geef dit door 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, Bente Koole, 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

Dit hebben jullie nog van ons als 
werkgroep tegoed: de opbrengst van 
de collecte voor de ZMLK-school De 
Zevenster is € 197,20  waarmee het 
hele verlanglijstje kon worden gekocht 
en nog 2 cadeaubonnen om te beste-
den aan tuin en vernieuwing van het 
kippenhok. 
De overhandiging ter plekke aan de 
docent die dit als taak heeft en erg 
verrast was met onze bijdragen. Zeer 
bedankt allemaal!
We willen Ria Damen feliciteren met 
de koninklijke onderscheiding die zij 

heeft gekregen voor haar jarenlange 
vrijwillige inzet voor de medemens 
in de parochie, Inloophuis en voed-
selbank. Zeer verdiend! Ook was zij 
lange tijd verbonden aan de WWV 
in de werkgroep en is zij nog steeds 
een trouwe bezoekster. Wij voelen 
ons mede trots op jouw lintje, van 
harte gefeliciteerd Ria!

We hopen dat we in het nieuwe 
seizoen weer voorzichtig van start 
mogen met onze vieringen. Er zijn al 
toezeggingen van het koor Sign4U 

en de twee voorgangers Kees Smit 
en Henk Bakker, die dit seizoen 
helaas niet te gast konden zijn in de 
WWV. 
Blijf omzien naar elkaar, blijf gezond 
en tot ziens.

Met een hartelijke groet,
De werkgroep WWV: Ans, Janny, 
Riek, Akke, Ynskje, Willem en Greet

Reacties of vragen via 
greetwesselink@gmail.com

http://pg-lelystad.nl
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Digitale Pubquiz: “Het was een succes”
Langzaam druppelen op zon-
dagavond de eerste mensen de 
digitale ‘pub’ binnen. Het is half 
8 en dertien teams uit de kerk 
zitten klaar om mee te doen met 
een Pubquiz. Niet in de kerk, maar 
door de corona-maatregelen alle-
maal achter hun eigen laptop, iPad 
of telefoon. Hetteke 
Wapenaar en Christiaan van 
Dorssen organiseren de quiz.

Voordat de quiz begint worden de 
namen even langsgelopen: “Team 
Geel, present! De vrolijke Olifantjes, 
aanwezig! De Teppies, wij zijn er 
ook!”. Alle teams zijn er op twee na. 
Tijdens het namenrondje blijkt nog 
niet alles te werken. “Het beeld staat 
op zijn kop, waarom hoor ik niks 
of zijn wij nu te verstaan” zijn vaak 
gehoorde kreten. Op het scherm 
zijn soms turende gezichten te zien, 
kijkend naar het juiste knopje. 

►Christiaan van Dorssen is op het beeldscherm te zien tijdens de pubquiz

► Deelnemers houden een bordje met ‘Losers‘, in spiegelbeeld, voor de camera

Met beeldbellen komt het gevoel 
van bij elkaar zijn een beetje terug. 
Ook krijg je een kleine inkijk in de 
woonkamer van de ander. Tijdens de 
zoektocht naar de techniek barst de 
strijd al los. 

Beeldbellen

Als één team voor de camera een 
blaadje met het woord ‘losers’ op-
houdt, volgen er meerdere. Nadat 
alle teams ‘test’ hebben geschreven 
in een tekstvak en de laatste instellin-
gen zijn aangepast, start Christiaan 
de PowerPoint met de vragen. 
De strijd kan losbarsten. 

‘‘De strijd kan 
losbarsten’’

De eerste categorie die bevraagd 
wordt is: “Oranje”. Vragen als, hoe 
heet koningsdag nu (woningsdag), 
waar zou de koning heen gaan 
(Maastricht) en wat zijn de doopna-
men van Amalia (Catharina-Amalia 
Beatrix Carmen Victoria) worden 
gesteld. Christiaan leidt de groep 
professioneel door de vragen heen.

De quizvragen zijn goed voorbereid. 
“We waren al even bezig met de quiz”, 
vertelt Hetteke Wapenaar: “Eerst 
wilden we het live doen, maar door 
coronavirus kan dat niet doorgaan. 
Daarom zijn we uitgeweken naar 
een digitale versie. De quiz hebben 
we zelfgemaakt, sommige thema’s 
hebben te maken met het goede doel 
waarvoor de pubquiz gespeeld wordt 
en andere niet, die hebben te maken 
met de tijd, bijvoorbeeld Koningsdag.”

Nadat de groepen alle antwoorden 
over Koningsdag hebben ingestuurd 
is de volgende categorie aan de 
beurt: “Tradities”. Eén van de vra-
gen die Christiaan voorleest is: “In 
welk land is de bruidegom verplicht 
zijn schoenen uit te doen voordat hij 
naar het altaar loopt.” De leden van 
de teams kijken elkaar vragend aan, 
niemand die het weet. Dan klinkt 
opeens via de telefoon bij een niet 
nader te noemen team:  “India”, “hoe 
weet u dat” vragen de teamleden: 
“Ja dat staat op Wikipedia”. Stilletjes 
knijpt het team zijn ogen dicht voor 
het valsspelen (opzoeken op internet 
mag namelijk niet) en schrijven het 
antwoord snel op, want in “liefde en 
oorlog” mag immers alles. 

► ► ►

Traditie
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De pubquiz wordt gehouden voor 
het goede doel. Omdat er geen geld 
was voor de éénouder-vluchtelingen-
vakantieweek, waar Christiaan en 
Hetteke ieder jaar in de organisatie 
zitten, besloten ze zelf geld te gaan 
inzamelen. Met het geld hopen ze 
deze zomer nog een vakantieweek 
te organiseren, als corona geen roet 
in het eten gooit. In die week kunnen 
zeven tot tien moeders met hun kin-
deren even tot rust komen. Samen 
met ongeveer zeven vrijwilligers 
helpen Hetteke en Christiaan de 
moeders. De gezinnen komen o.a. 
uit Syrië, Irak, Afghanistan, Eritrea 
en Somalië.

Tijdens de quiz werkt de techniek niet 
altijd mee. Op een gegeven moment 
is één team verdwenen, de laptop was 
uitgevallen. Ook klinkt gergeld de 
uitspraak: “Ik zie dat team niet meer, 
ik hoor het voor de helft, ligt die slech-
te verbinding aan mij of aan jou”. 
De volgende ronde is eten, een 
ronde die gebaseerd is op het goede 
doel. Op het beeld zijn verschillende 
gerechten te zien, waarvan de teams 
moeten raden wat het is. “Je kon goed 
zien wie er wel eens internationaal 
eet thuis”, vertelt Hetteke: “Al moet 
ik zeggen dat er ook wel moeilijke 
tussen zaten. Een flink aantal van die 
gerechten hebben wij de afgelopen ja-
ren in de vakantieweken gegeten. De 
moeders hebben vaak een kookdag 
en dan koken ze bijvoorbeeld Tabou-
leh, Fattoush, Koebeh of Kibbah.”
Na een korte pauze gaat de pubquiz 
weer verder met de categorie muziek. 
Eén van de moeilijkste categorieën. 

Techniek
De laatste categorie is Feesten. 
Pasen, Moederdag en Halloween 
passeren de revue. “Deze categorie 
spelen we ook bij de pubquiz in de 
vakantieweek”, zegt Hetteke. Als 
alle feesten geweest zijn worden de 
antwoorden gegeven en begint de 
spanning te stijgen, want wie is de 
winnaar? Eén voor één worden alle 
teams opgenoemd, waarna voor elk 
team een klein digitaal applaus volgt. 
Uiteindelijk komen we bij de winnaar: 
team geel (familie Van Doodewaard). 
Ze winnen wel maar met één punt 
verschil van team TUbu.

Hetteke kijkt positief terug op de quiz: 
“Het was erg gezellig en leuk. Ook 
fijn is dat we ongeveer tweehonderd 
euro hebben opgehaald, dat is een 
mooi bedrag. Het was echt een suc-
ces. We denken erover na om nog 
een keer een quiz te doen als er nog 
meer teams enthousiast zijn.”

Christiaan laat via zijn telefoon ver-
schillende fragmenten uit nummers 
horen. Aan de teams de taak om te 
raden om welk nummer het gaat. 
Nog best lastig, want door de slechte 
verbinding zit er veel storing op de 
lijn. Daardoor zijn soms maar kleine 
snippers van het nummer te horen, 
soms een halve zin soms alleen één 
klank. Goed luisterend draaien de 
deelnemers hun oren naar de laptop. 
“Ik denk dat het het Wilhelmus is”, 
zegt één: “maar kunnen ze niet even 
ergens zingen?”

►Een van de vragen tijdens de pubquiz

‘‘Ik denk dat 
het het 

Wilhelmus is’’

Feesten

Steun ook
De éénouder-vluchtelingenweken kunnen ook

ondersteund worden
  tijdens de collecte van 24 mei of door

bijvoorbeeld als vrijwilliger mee te gaan. 
Vragen daarover kunnen aan Hetteke Wapenaar 

gesteld worden.

e-mail: hhdwapenaar@gmail.com
►Iedereen is op het scherm te zien
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Jeugd-update

Meer informatie: www.pg-lelystad.nl

Kindernevendienst
Stripverhaal maken

Een stripverhaal kleuren en in de juiste volgorde 
plakken. Dat kunnen de kinderen deze week doen als 
je naar de online kerkdienst kijkt! Het is een mooie op-
dracht, kijk maar op de website. Het stripverhaal gaat 

over Mozes en het kwaad. 

Het verhaal
Als het kwaad toeslaat. Je kunt samen lezen Exo-

dus 17: 8-16 Het volk van God is in gevecht met de 
Amalekieten. Jozua leidt de strijd en Mozes staat 

boven op de berg met de staf van de Heer. Als Mozes 
zijn armen geheven houdt, is Israël aan de winnende 
hand. Als Mozes zijn armen laat zakken, dan verliest 
Israël kracht. Uiteindelijk wint het volk. Mozes kan zijn 
armen omhoog blijven houden met behulp van Aäron 

en Chur. Zij ondersteunen zijn armen. 

Aan de slag
De kinderen gaan nog eens door het verhaal heen 
door de strip op het werkblad in de goede volgorde 

te leggen. Ze zien dan dat als het kwaad toeslaat en 
mensen terugvechten, de Heer zich verbindt met de 

mensen die door het kwaad worden aangevallen. 

Tip: Geef de kinderen een lange strook papier waarop 
de strip geplakt kan worden. Zij kunnen daarna de 
strook tot een harmonica vouwen en dan is het een 

leporello-boekje. 

Voor Kind op Zondag kun je wekelijks kijken op deze 
website: https://www.kindopzondag.nl/digitaal/. Hier 
vind je voor iedere zondag een verhaal en altijd iets 

leuks om te doen voor de kinderen.

Vraag je je soms af of er meer is tussen hemel en 
aarde? Vind je het leuk om online nieuwe mensen te 
ontmoeten en houd je van een goed gesprek? Of wil je 
je gewoon eens verdiepen in het christelijk geloof? Dan 
is Youth Alpha Online iets voor jou! 

Wat is de Youth Alpha Online?
Bij Youth Alpha Online krijgt iedereen de mogelijkheid om in 
een aantal videobijeenkomsten op een ontspannen manier 
te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus 
is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!  Meer dan 
25 miljoen mensen wereldwijd hebben Alpha gedaan. In 
Nederland zijn er al meer dan 50.000 jongeren geweest die 
een Youth Alpha deden. Alpha wordt gegeven in kerken, 
cafés, studentenverenigingen, jongerenclubs en zelfs in ge-
vangenissen. En nu dus ook online! Tijdens de Youth Alpha 
Online sessies trek je samen op. Ieder heeft zo zijn eigen 
vragen en ideeën. Daar is alle ruimte voor.

Wat zijn de onderwerpen?
Tijdens de sessies komen o.a. de volgende onderwerpen 
aan de orde: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden, waarom en 
hoe? Hoe zit het met de kerk? Hoe leidt God ons??

Wat kun je verwachten?
Youth Alpha Online is nieuw. Het is een ontspannen, online 
cursus waarin je optrekt met verschillende jongeren en een 
leider. Je ontmoet elkaar via video-conferencing en leert el-
kaar op die manier kennen. Elke week op dinsdagavond is 
er een sessie van Youth Alpha Online. De sessies beginnen 
met online ontmoeting. Nadat je elkaar hebt ontmoet kijk je 
naar een eigentijdse, boeiende inleiding over een specifiek 
thema (video-boodschap). Vervolgens bespreek je het on-
derwerp in je groep. Lijkt het je wat? Meld je dan aan. We 
zien er naar uit jou te ontmoeten.

Wanneer start Youth Alpha Online?
De cursus Alpha Online wordt aangeboden op dinsdag-
avond. Op dinsdagavond 12 meiof beginnen de eerste 
sessies. Deze starten om 19.30 uur. In totaal duurt Youth 
Alpha Online 10 weken met in totaal 15 sessies. 

Kosten?
Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van Youth 
Alpha Online.
Aanmelden kan bij de jongerenwerker 
André van der Galiën, 0623379685

Youth Alpha Online
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