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

Vooraf

De kleine kerkenraad heeft in haar 
laatste vergadering het protocol van 
de PKN over kerkdiensten en ande-
re bijeenkomsten, dat is opgesteld 
vanwege de coronamaatregelen van 
de overheid, besproken . We hebben 
ons vooral bezig gehouden met de 
zondagse vieringen.

Kerkzaal gaat weer open
In mei en juni zullen we nog online 
vieringen houden.Vanaf 1 juli willen 
we weer de viering in de kerkzaal 
gaan organiseren, die ook via inter-

Kerk in coronatijd
Hoe gaat het in de zomer?

net te volgen zal zijn op Kerkdienst 
gemist. Dit mag met maximaal 100 
personen. Per zondag zullen afwis-
selend de gemeenteleden die wonen 
in de wijken west of oost van de 
spoorlijn uitgenodigd worden.

Gebruikersplan voor zondag
Er wordt nog een gebruiksplan 
opgesteld om de vieringen in goede 
banen te leiden. De kerkenraad moet 
hier nog mee instemmen. De kerk 
blijft open van 10-12 uur voor pasto-
rale gesprekken.

► De kleine kerkenraad vergaderd op 1,5 meter afstand

Help ons de kerk op te vrolijken!
Wat ga jij als eerste doen als corona 
weer over is? Maak er een mooie 
tekening van. Alle tekeningen krijgen 
een mooi plekje in de kerk! De eerste 
tekeningen zijn al binnen! Amelie 
vindt het fijn dat ze iedereen dan 
weer gewoon kan knuffelen en Abel 
wil lekker uit eten! In de kerk staat 
een grijs kratje waar de tekeningen in 
kunnen!! 

Marjolen Veerbeeke (ouderenpastor)

Deze week geen nieuwsbrief op 
vrijdag, maar op zondag. Omdat 

we u de foto’s van de digitalekerk-
kamp BBQ niet wilde besparen.

In deze nieuwsbrief aandacht voor 
kerkkamp. Als deze nieuwsbrief 

uitkomt zou het alweer voorbij zijn 
geweest. Toch brengen we nog 
een ode aan het mooie festijn. 

Dat doen we met enkele herinne-
ringen en mooie foto’s. Ook is er 
een idee om toch nog een beetje 
kerkkamp te hebben dit jaar. Op 
site zijn ook nog mooie foto’s te 
vinden en het jubileumboek over 

25 jaar kerkkamp, 
ook een aanrader om te lezen. 

Verder leest u in deze nieuwsbrief 
de eerste plannen voor diensten 

in de zomer. 

Ook gaan we traditie getrouw in 
quarantaine, deze week met Arie 

en Maartje de Jong. 

Dat en nog veel meer te lezen in 
deze nieuwsbrief.

De communicatiecommissie
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Nieuwsbrief PG Lelystad

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 Klaas de Lange
Ik heb nog geen dienst gemist. Ik kijk nu 
veel vaker dan dat ik voorheen naar de kerk 
ging. Er komen veel positieve reacties op de 
online-vieringen

Kerkdiensten

Wekelijks wordt bijna 400 keer ingelogd.  Er wordt geke-
ken tijdens het ontbijt, bij het uitslapen, op een moment 
dat het beter uitkomt of vanuit een tuinstoel in de zon. 
Ook worden er verschillende suggesties  aangeleverd 
waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Het is mooi 
om met verschillende mensen samen een online-viering 
vorm te geven. Toch bekroop mij een wat ongemak-
kelijk gevoel, na de persconferentie waarin de premier 
meedeelde dat religieuze bijeenkomsten vanaf juli (met 
inachtneming van maatregelen) mogelijk weer kunnen. 

Het is niet zo dat ik er niet naar uitzie om weer samen 
te komen in de kerk. Maar, zo vroeg ik mij af, stel dat 
alle kijkers zouden zeggen: “Ga maar door met die 
online-vieringen, dat vinden we mooier dan een gewone 
kerkdienst”. Wanneer ik daar over doordenk zie ik mij 
samen met André en Marjolen opgesloten zitten in een 
klein studiootje met als enige toehoorder een camera, die 
we met gebrek aan vitale vrijwilligers zelf moeten bedie-
nen. Want op de laatste vergadering van de kerkenraad 
kwamen enkele vitale kerk-vacatures aan de orde. Ik 
merkte dat ik het moeilijk vond om hiervoor namen en 
gezichten in beeld te krijgen; te veel mensen, te lang niet 
meer gezien. Het hield me bezig. Afgelopen week fietste 
ik  van de kerk naar huis. Onderweg zag ik iemand in de 
tuin zitten en een vitale-vacature flitste door mijn hoofd. 

“Ga maar door met die 
online vieringen’’ ►Ds. Klaas de Lange

Volop in de remmen kon ik nog net het tuinpad halen. 
“Mag ik met de deur in huis vallen?” Dat mocht. “Daar wil 
ik wel over nadenken” was het antwoord toen ik vroeg of 
ze iets voor de kerk wilden doen. Beeld is mooi bedacht 
ik, maar een ontmoeting is mooier.  ‘Met alle gelovigen 
samen kun je pas ontdekken hoe groot de liefde van God 
is’  valt te lezen in de Bijbel (Efeziërs 3, 18, vrij vertaald). 
Dat overkwam mij vanavond bij de opnames voor de 
kerkkampdienst van zondag. Met een klein maar super 
enthousiast groepje waren we in/bij de kerk bij elkaar. 
Het samen zijn/doen maakte het tot echt kerk-zijn. Vanaf 
juli kan dat misschien weer een klein beetje. Ik zie er 
naar uit! Maar deze zondag ga ik, met een beetje geluk 
vanuit een tuinstoel in de zon, eerst nog de online-viering 
bekijken. 

ds. Klaas de Lange 
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EEN ODE AAN KERKKAMP

Kerkkamp
Toen de kinderen nog klein waren, gingen we elk jaar 
met Hemelvaart naar het Abbertbos, naar een groeps-
kampeerterrein van Staatsbosbeheer. Het sanitair was 

simpel maar functioneel en dat namen we voor lief 
voor zo’n weekend. 

In die beginjaren gingen we nog met één of meer 
kleine tentjes en gelukkig hadden we vaak mooi weer. 

Toch hebben we ook meegemaakt dat het volop 
regende en juist toen mijn ouders op bezoek kwamen. 
Met plastic werden toen allerlei afdakjes gemaakt om 

toch nog droog te kunnen zitten.

Op Hemelvaartsdag is er een open lucht kerkdienst 
en de overige tijd zijn we vrij  en kunnen we doen wat 
we willen. Maar ook werd er van alles georganiseerd; 
speurtocht, sport, fietsen, wandelen en hout verza-

melen voor het kampvuur. ’s Avonds zingen rond het 
kampvuur en omdat er ook nogal wat onderwijzers 

meegingen, konden we gebruik maken van een liedjes 
bundel die zij hadden samengesteld. Na enkele dagen 

ontstonden er favoriete liedjes en kenden we die al 
helemaal uit het hoofd.

Als dan de kleinste kinderen naar bed zijn, zoeken de 
ouders elkaar op en komen verhalen los onder het 
genot van een hapje en drankje. Eén gemeentelid 

had daar nogal moeite mee, met die drank en deelde 
folders uit om dat drankgebruik te beperken..

Zondagmorgen is er opnieuw een kerkdienst samen-
gesteld door predikant en gemeenteleden. Dan is er 
koffie met koek en wordt begonnen met inpakken en 
opruimen. En in  de middag kun je auto’s en fietsers 

richting Lelystad zien gaan. Vaak zijn de meeste men-
sen moe maar hebben wel goede herinneringen.

Willem van Dijk

►Tom Geert Bolhuis werd gedoopt op kerkkamp (2000)►Met z’n allen film kijken in de tent

► Welkom op Kerkkamp!

http://pg-lelystad.nl
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►Gezellig bij het kampvuur ► Ingegraven in het zand

►Samen over het obstakelparcours ► De grote (kerk)tent

Kerkkamp ervaringen
Dit was in 1984. We gingen voor 
het eerst mee. In een klein 3-per-

soonstentje. We gingen mee omdat 
een vriend van ons in de jeugdraad. 
Hij wilde niet als enige jongere mee.
Het regende vier dagen. Margo was 

twee en heeft vier dagen in een 
skipak, laarzen en vuilniszak gelopen. 
Ik snap nu nog niet, dat we niet naar 

huis zijn gegaan. Maar het 
was gezellig.

Jan en Elja
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Meer foto’s en het jubileumboek van 25 jaar kerkkamp 
 Bekijk meer ingezonden foto’s op de website. Daar is ook een jubilieumboek ter gelegenheid 

van 25 jaar kerkkamp te vinden. Met oude foto’s en mooie ervaringen. Een aanrader! 

Ga naar www.pg-lelystad.nl of klik hier

►Winnaars van het volleybaltoernooi (2017)

►Kerkkamp 2020 is anders dan anders

►Digitaal BBQ’en omdat kerkkamp niet doorgaat

Toch een beetje Kerkkamp 

► Pannenkoekenhuis Hans & Grietje in Zeewolde
Dit jaar kan kerkkamp helaas niet door gaan, toch wil-
len we dit jaar nog wel iets doen. Het idee is om voor 
het einde van de zomervakantie (rond 15 augustus) 
met de kerkkampbezoekers pannenkoeken te gaan 
eten bij Hans en Grietje, met inachtneming van de 
regels die op dat moment gelden. Ondanks dat die 

regels nog niet duidelijk zijn kunnen liefhebbers zich 
opgeven bij Piet van Dorssen via dit mailadres:

pietvandorssen@gmail.com

►Gert Jan Wortel heeft dit jaar zijn tent in de woonkamer 
opgezet. 
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In quarantaine met...
Deze week spreken we met Arie en Maartje de Jong. 
Zij zijn beide een indrukwekkende 90 jaar jong en al 
jaren betrokken bij de Ontmoetingskerk. De quaran-
taine brengen ze samen door in hun huis in Lelystad.

Kaartjes en postzegels

Door corona verandert er natuurlijk veel in de wereld 
en in het dagelijks leven. Merken jullie ook veel van al 
die veranderingen?
“Wij zaten in principe al veel thuis en met zijn tweetjes, 
maar dat is nu wel nog meer”, zegt Maartje de Jong. 
“Korte bezoekjes kunnen nu ook niet meer natuurlijk. Zelf 
boodschappen deden we eigenlijk niet meer. Gelukkig 
hebben we wel buren en vrienden in de wijk die ook altijd 
klaar staan om ons te helpen. Verder gaat het wel goed 
hoor, we hebben onze hobby’s en dingetjes, we komen 
de dag wel door.”

Wat zijn die hobby’s dan zoal?
“Ik verzamel al jaren postzegels, dat vind ik heel leuk”, 
vertelt Arie de Jong. “Dat kan nu ook nog steeds prima 
doorgaan.Ik ben in 1968 begonnen met postzegels verza-
melen. Dat is ook mooi, want aan al die postzegels zitten 
ook weer herinneringen van die bepaalde tijd. Dat zal nu 
vast met corona ook zo zijn, dat we later terugkijken naar 
postzegels van nu en daaraan terugdenken, maar dat is 
nu nog niet zo. Dit soort belangrijke dingen blijf je toch 
wel onthouden.”

“...een kerk is 
meer dan alleen de 

dienst.”
Maartje de Jong maakt zelf kaarten. “Ja, dat vind ik heel 
mooi,” vertelt Maartje. “Ik verstuur nu ook veel kaarten, 
naar wat oudere gemeenteleden bijvoorbeeld, die veel 
alleen zitten nu. Daar krijg je zelf voldoening van, maar zij 
natuurlijk ook heel erg.”

De waarde van een gemeente

Zijn er ook dingen die jullie nu heel erg missen, die 
even niet meer mogelijk zijn?
“Ja, naar de kerk gaan vooral, dat missen we heel erg. 
En dan vooral het contact, het mensen echt ontmoeten 
en zien en even gezellig koffiedrinken. Ik mis de mensen 
het meest. We kijken elke zondagochtend de kerkdienst 
online, maar een kerk is meer dan alleen de dienst”, 
vertelt Maartje.

“Er zijn wel heel veel initiatieven. Bijvoorbeeld vanuit de 
ontmoetingsclub, of een bloemetje van de jeugd op Be-
vrijdingsdag, dat waarderen wij heel erg.”

Heeft u ook nog een tip voor mensen die net als u 
thuiszitten?
“Houd je aan de regels, of je het er nou mee eens bent of 
niet, en blijf zoveel mogelijk thuis,” zegt Arie de Jong vrij 
resoluut. “Vertrouw op de hulp van boven en dat we er 
niet alleen voor staan,” vult zijn vrouw aan. Je kan van al-
les verzinnen wat er misschien wel of niet kan gebeuren, 
maar dan word je niet veel wijzer, je wordt er juist alleen 
maar angstig van. 

“En wij houden ons ook veel bezig met onze hobby’s en 
proberen een ritme aan te houden. ‘s Middags gaan we 
eer uurtje slapen, dan komen we weer naar beneden en 
kijken we wat televisie. Dan eten we een broodje, warm 
eten doen we namelijk in de middag, dus ‘s ochtends 
houd ik me bezig met het koken.”

Arie de Jong vult aan: het is ook fijn dat we onze hobby’s 
hebben, ja. Zo houden we onszelf gewoon lekker bezig. 
En we zijn gewoon samen. Het lijkt me lastig als je alleen 
bent. Wij vertellen elkaar wat we hebben meegemaakt, 
waar we mee bezig zijn geweest of wat we hebben ont-
vangen die dag. Maar uiteindelijk moet iedereen zelf zijn 
tijd invullen, zoals je zelf denkt dat dat moet. 

► Maartje de Jong en Arie de Jong 
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Ook uw steentje bijdragen?
Print de nieuwsbrief uit en gooi hem 
door de brievenbus bij mensen die 

geen internet hebben. Agenda
31/5 Digitale dienst met 
10u Klaas de Lange

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

7/6 Digitale dienst met 
10u Klaas de Lange

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‘Digitale voorbeden’
Het voorbedenboek kan nu niet 

worden gebruikt. Wilt u/jij daarom in 
de komende vieringen een intentie 
laten uitspreken tijdens de voorbe-

den? 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. 

Post voor alle jongeren!!

Afgelopen week kregen alle jongeren (120) een kaart in de bus van 
André onze jongerenwerker. Even een persoonlijk bericht om ze te 
laten weten dat we aan ze denken, juist nu alles anders is! De kaarten 
zijn rondgebracht door een groep actieve ouderen.

Kerkdiensten worden goed bekeken

Blok archipel zou dit jaar als afsluiting naar 
Urk gaan. Dat kon niet door gaan. Om elkaar 
toch nog even bij te praten en te zien heb-
ben we dat via Skype een uurtje na de kerk-
dienst gedaan.We hebben besloten dit over 
een maand weer te doen. Misschien een 
goed idee voor andere groepen. Namens 
ons blok het ga u goed.           Elja Boogaard

Toch dicht bij elkaar

Door het coronavirus kunnen we de afgelopen tijd alleen 
nog maar kerkdiensten kijken via kerkdienstgemist. Dat 
wordt door veel mensen gedaan. U kijkt dus niet alleen! 
Gemiddeld verbinden er iedere week 311 apparaten met 
kerkdienstgemist. Dat zijn dus gemiddeld meer dan 300 
gezinnen, opa’s en oma’s of alleenstaande die kijken. De 
diensten zijn allemaal terug te zien via deze link.

Op Palmpasen waren er in totaal 454 
bezoekers op kerkdienstgemist

Ook in de stille week werd er veel  
gekeken. Er waren toen gemiddeld 
meer dan 200 apparaten verbonden

Met Pasen waren er de meeste 
bezoekers, in totaal 493

Ook de dienst in het teken van 
75 jaar bevrijding werd goed

 bekeken. 470 apparaten keken toen.
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