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5 juni 2020  Klik hier om aan te melden 

Vooraf Avondmaal bij dienst van 7 juni
Zet u brood en wijn of sap klaar?
In de online viering van 7 juni wordt 
het Heilig Avondmaal gevierd. Het is 
anders dan anders, maar u bent van 
harte uitgenodigd dit mee te vieren 
en brood en wijn of sap te delen. 
Wilt u dit dan vóór de dienst vast 
klaarzetten? 

Door op deze manier samen brood te 
eten en wijn of sap te drinken, mogen 
we ons aan God en aan elkaar ver-
bonden weten, waar we ook zijn.

“U bent van harte 
uitgenodigd om het 

Heilig Avondmaal mee 
te vieren”

Kinderen maken tekeningen
Een aantal kinderen heeft mooie te-
keningen naar de kerk gebracht. Abel 
heeft allemaal lekkere dingen gete-
kend, Amelie heeft zelfs 2 tekeningen 
gemaakt en Sanne heeft een mooie 
tekening gemaakt van de Hemel-
vaart van Jezus. Ze hangen op een 
groot bord met wieltjes, dus kunnen 
de tekeningen steeds op een ander 
plekje in de kerk gezet worden. Leuk 
dat er zoiets moois van de kinderen 
te zien is in de kerk, nu het er zo stil 
is. Mocht je ook een tekening willen 
maken voor in de kerk, breng maar 
langs! Marjolen Veerbeek 

afwezig
Ik ben met vakantie van 13 tot en 
met 27 juni. Mocht u in deze peri-
ode pastorale zorg wenzen, dan 
kunt u contact opnement met ds. 
Klaas de Lange. Zijn gegevens zijn 
te vinden op pagina 2.

Marjolen Veerbeek

In deze nieuwsbrief aandacht 
voor de geslaagden van de 

middelbare school. Afgelopen 
donderdag (4/6) hoorden ze of 
ze hun diploma gehaald heb-

ben.

Ook leest hoe u met Givt kan 
bijdragen aan de collectes. 

We gaan in quarantaine met 
Maaike van den Haspel die 

thuis een kinderopvang heeft. 
Hoe gaat zij om met de corona-

crisis? 

Verder lezen we dat een aan-
tal kinderen tekeningen heb-
ben ingestuurd voor de kerk, 

zien we dat er nu drie vlaggen 
wapperen voor de kerk en is er 
een bemoediging van Marjolen 

Veerbeek. 
 

Daarnaast leest u meer over de 
kerkdienst van a.s. zondag en 
was er een oude bekende bij 
de Betweeners van afgelopen 

vrijdag.

Goed weekend gewenst!

De communicatiecommissie 

http://pg-lelystad.nl
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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
‘God is niet te vangen’ is de titel 
van een boek met verhalen van 
mensen die vertellen over hoe ze 
zijn opgegroeid, hoe ze gelovig 
zijn opgevoed en hoe hun geloof 
in de loop van hun leven is veran-
derd. Zekerheden zijn afgebrok-
keld, maar er kwam iets voor te-
rug. Namelijk de ruimte om vragen 
te stellen, om zelf na te denken 
over God en kerk, over de wereld 
en de relatie met anderen. 

God is niet te vangen, ik vind het 
mooie woorden. Ze doen me den-
ken aan de Geest. De Geest die er 
al was vóór er sprake was van de 
schepping, wordt verteld in Genesis. 
Als adem van God, als wind over 
de wateren. Later trok de Geest als 
wolk en als vuur mee met het volk 
Israël door de woestijn. Ook was het 
de stem die sprak tot mensen zoals 
Abraham, Mozes, David. Wind, wolk, 
vuur, een stem, het zijn beelden die 
niet zijn vast te pakken. 

God is ongrijpbaar en toch altijd 
aanwezig in de wereld. Dat is waar 
Pinksteren ons telkens weer op wijst. 
Ieder jaar worden we er weer aan 
herinnerd dat de Geest van God bij 
ons is. God laat zich niet vastleggen, 
maar de Geest brengt God dichtbij 
ons. De  wereld is zijn werkterrein. 
Gods Geest is in ons en om ons 
heen, in creativiteit, in het scheppen 
van mogelijkheden, in het aanvuren 
zodat we in beweging komen, in het 
rust brengen waar onrust is, in het 
geven van leven, in het ontroerd en 

geraakt kunnen worden. Allemaal 
dingen die we niet kunnen vangen 
en vastleggen, maar die ons doen 
beseffen dat we leven.

Dat leven kan in de loop van de tijd 
een andere wending nemen, omstan-
digheden veranderen, onze gedach-
ten veranderen, relaties kunnen 
veranderen, evenals onze gedachten 
over God. Ook ons leven is op die 
manier niet te vangen. Dat lijkt heel 
vaag allemaal. Maar met Pinksteren 
wordt ons steeds weer in herinnering 
gebracht dat in dit proces dat leven 
heet, God met zijn Geest altijd bij ons 
is. Niet als een vast beeld, maar als 
een Kracht die er altijd overal is met 
zijn creativiteit en liefde voor ieder 
mens. 

Marjolen Veerbeek, ouderenpastor

► Marjolen Veerbeek achter de kerk

► Het boek: ‘God is niet te vangen’

Van 13 tot en met 27 juni 
is ouderenpastor Marjolen 
Veerbeek afwezig. Mocht u 
pastorale zorg wensen, dan 

kunt u terecht bij 
ds. Klaas de Lange.

http://pg-lelystad.nl
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GESLAAGDEN GEFELICITEERD!

Gijs de Wolf

School: ISG-Arcus (VWO) 
Lievelingsvak:  Wiskunde (cijfer 7) 
Minst leuke vak: CKV (cijfer 9) 
Leukste herinnering: “Ik vond het laatste jaar erg 
leuk. We kregen steeds meer vrijheid naar het einde 
toe. In tussenuren met vrienden relaxen was ook fijn. 
Verder vond ik mijn profielwerkstuk ook erg leuk.” 
Jammer dat examens niet doorgaan: “Ik vind het 
jammer dat ik de ervaring mis en ik had mijn cijfers 
kunnen ophalen. Het voelt ook niet alsof ik mijn diplo-
ma echt heb verdiend, nu viel alles een beetje weg.” 

Wat ga je na de zomer doen?: “Advanced Techno-
logy, aan de universiteit van Twente. Een brede studie 
over techniek en wetenschap.”  
Hoe heb je het gevierd?: “Twee maanden geleden 
wist ik dat ik geslaagd was. 4 juni kwamen Meneer 
Abbes en meneer Hoekstra langs met mijn voorlopige 
cijferlijst, en een feesthoedje en een tasje met feest-
spullen. Binnenkort, als dat weer mag, ga ik het vieren 
met vrienden.”

Wietse Bolhuis

School: Aeres (VMBO-kl) 
Lievelingsvak: Techniek (cijfer 7) 
Minst leuke vak: Maatschappijleer (cijfer 6) 
Leukste herinnering: “Ik heb ooit een mooi verslag 
geschreven voor Nederlands, daar had ik een 10 voor. 
Daar was ik echt trots op. Ook de lessen voor gym 
vond ik leuk.”

 

Jammer dat examens niet doorgaan?: “Ik vind het 
niet jammer. Ik mis het ook niet echt. Ik vind het wel 
jammer dat ik mijn vrienden nu niet meer zie. Ik baal er 
ook van dat de examenstunt niet doorgaat.” 
Wat ga je na de zomer doen?: “Ik ga naar een school 
in Amsterdam waar ik timmerman wordt. Nu blijf ik in 
de zomervakantie werken bij de Albert Heijn.  
Hoe heb je het gevierd?: “We zijn met de vlag in de 
auto naar mijn grootouders gereden. Ik heb gezwaaid 
met de vlag voor hun raam.”

“Nu viel alles een 
beetje weg”

“Ik baal ervan dat de 
examenstunt niet 

doorgaat”

► Gijs viert dat hij geslaagd is ►Wietse met de vlag bij de flat van zijn oma

http://pg-lelystad.nl
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Drie vlaggen wapperen voor de kerk
Afgelopen week werd er een extra vlaggemast gemaakt bij de kerk. 

Daardoor kunnen er nu drie vlaggen hangen.

Meedoen aan de collecte met Givt
Zoals wekelijks tijdens de digitale 
kerkdiensten verteld wordt, kunt u 
tijdens de (online) kerkdienst mee-
doen aan de collecte met Givt.

Deze manier van geven werkt met 
behulp van een app op de eigen 
mobiele telefoon. U kunt per collecte 
aangeven welk bedrag u wilt done-
ren. Daarna kan de Ontmoetingskerk 
in Lelystad uit de lijst met kerken 
gekozen worden om het bedrag aan 
te geven.

Het enige wat u hoeft te doen om met 
de app te geven, is het downloaden 

van de app op een mobiele telefoon. 
U kunt de app downloaden via www.
givtapp.net/download, of zoek ‘Givt’ 
in de Apple Store of Google Play Sto-
re op uw telefoon. Daarnaast moet 
u een SEPA-machtiging afgeven. 
Hiermee geeft u toestemming dat het 
bedrag van uw rekening afgeschre-
ven mag worden.
Storneren van de bedragen is overi-
gens altijd mogelijk.
 
Voor meer informatie kunt u mailen 
naar diaconiepenningmeester@
pg-lelystad.nl, of kijk op de website 
van Givt: https://www.givtapp.net/.

► Op de vlaggen staat de tekst: “Delen, Ontmoeten, 
Verdiepen”. De slogan van onze kerk.

► Met vereende krachten wordt de derde vlaggenmast
bij de kerk geplaatst.

► Er wordt een diep gat gegraven ► De oude vlaggenmasten ►Op de middelste vlag staat het logo

http://pg-lelystad.nl
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In quarantaine met...
Deze week spreken we Maaike van den Haspel. Ze 
woont met haar man en drie kinderen in Lelystad 
waar ze ook haar eigen kinderopvang runt. 

Een kinderopvang in de 
anderhalvemetersamenleving

Sinds de ingang van de “intelligente lockdown” zijn 
de scholen dicht en de meeste kinderdagverblijven 
dicht. Hoe is het om met zijn allen thuis te zitten?
Dat was wel even wennen. We hebben geluk dat het zulk 
mooi weer is, dat we een grote tuin hebben, dat iedereen 
een eigen kamer en een eigen computer heeft, maar 
toch voelt ons huis soms best klein.  Dat  is natuurlijk wel 
lastig. Iedereen zit thuis en je kan er ook niet zo makkelijk 
even uit. Mijn man werkt 40 uur per week vanuit huis en 
er zitten ineens drie kinderen thuis die online onderwijs 
moeten volgen. Zeker voor jongeren  is het denk ik erg 
moeilijk tijdens de coronatijd. Je kan niet sporten, je kan 
niet naar vrienden, je kan eigenlijk helemaal niets. In het 
begin vind je het misschien wel fijn, al die extra tijd, maar 
na een tijdje ga je school en werk echt missen. Zelfs de 
vervelende dingen, zoals die vervelende klasgenoot op 
school of die nare oefening in de training.  

Ik dacht van tevoren dat we vast veel spelletjes zouden 
doen met het gezin, maar dat is er niet zo van gekomen. 
Wel hebben we veel meer tijd met elkaar. Soms ben 
je elkaar even zat, dat snap ik ook wel, maar het heeft 
toch ook veel positiviteit gebracht. Ik ben wel erg blij dat 
ik weer mag werken, ondanks dat er nog steeds zoveel 
beperkingen zijn. 

‘‘Het dwingt je wel om 
na te denken’’ 

Wat zijn die beperkingen zoal? Hebben die een grote 
invloed? 
We kunnen geen uitjes doen en het is best vreemd dat 
de kinderen nu ook thuis zijn. Er zijn ook veel hygiëne-
maatregelen. Alles moet afneembaar zijn. Als een kind 
ergens mee gespeeld heeft, moet het meteen schoonge-
maakt worden. Ouders kunnen niet naar binnen komen. 
Ze kunnen zelf geen afscheid nemen bij de deur, want je 
moet anderhalve meter afstand houden. Dat is soms best 
emotioneel. 

Desondanks was ik heel blij dat ik weer mocht werken 
hoor! De weken waarin dat niet kon, was het maar stil. 
Het had voor mij niet langer moeten duren.  Je zag ook 
aan de gastkinderen dat ze elkaar en mij gemist hadden. 
Het is zo fijn dat voorlezen, knuffelen, zingen en spe-
len weer kan. Ik ben heel blij dat is toegestaan in mijn 

beroep. Daar geniet ik enorm van. Lichamelijk contact 
zoals een schouderklopje, een aai over de bol of lekker 
op schoot zitten bij voorlezen is heel belangrijk. Het is nu 
ook wel met meer betekenis. Ik had van tevoren sowieso 
niet echt verwacht dat ik door kon werken. Ik zat al een 
beetje te rekenen... als alles zo dicht gaat moet ik de 
opvang sluiten en heb ik geen inkomen, wat gaan we dan 
doen? Dus voordat iedereen het deed, was ik al aan het 
hamsteren. Uiteindelijk hebben we dat dus helemaal niet 
nodig gehad, want mijn werk blijkt een vitaal beroep te 
zijn.  Nu zitten we dus met allerlei schoolkoeken opge-
scheept, haha!

Stof tot nadenken

Zijn er voor jullie ook positieve kanten aan corona?
Ik vind het heel fijn dat ik nu eindelijk de tijd en rust vind 
om een boek te lezen. Sowieso hebben we nu meer tijd. 
Meer tijd voor het gezin bijvoorbeeld. Je kan natuurlijk 
helemaal niks en je mist heel veel. Dat zorgt er wel voor 
dat je andere dingen, zelfs boodschappen doen, als iets 
leuks gaat zien. Er even uit. Ook leuke dingen doe je 
bewuster. Je hebt er meer aandacht voor en plezier in, 
omdat je er meer mee bezig bent. Je hebt ook meer tijd 

► ► ►

► Maaike van den Haspel met haar “hamstervoorraad”

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


Nieuwsbrief PG Lelystad

Website: pg-lelystad.nl

Vragen of contact: pastoraat@pg-lelystad.nl

De kerk is elke dag open van 10u - 12u

6/6PAG

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

geen internet hebben. Agenda
7/6 Digitale dienst met 
10u Klaas de Lange

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

14/6 Digitale dienst 
10u oecumenische viering

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. 

Een oude bekende bij de Betweeners

Afgelopen vrijdag was het extra gezellig bij de digitale betweeners. Yvonne 
van Benthem (rechtsonderin) belde in. Samen werd gesproken over wat er al-
lemaal wel niet veranderd sinds Yvonne weg is. De conclusie er is veel veran-
derd. De jongeren zijn ouder geworden en een deel is gaan studeren. Yvonne 
werkt ook in een andere stad: Hardenberg. Ook in Hardenberg maken ze nu 
video’s voor de diensten. Klik hier om er één te bekijken. 

om er mee bezig te zijn. 
Ik mis de kerk en de sociale contacten daar, maar ook 
daar zit weer een mooie kant aan. Ik ging niet elke zon-
dag naar de kerk, ik had regelmatig het gevoel dat ik “te 
druk” was en te veel te doen had. Nu is die behoefte er 
juist wel en heb ik nog geen  online dienst gemist. 

Zijn er veel dingen die je nu moet missen? 
Nou, een leuk voorbeeld is misschien wel de kapper. Ik 
ging altijd elke zes weken naar de kapper en dan af en 
toe naar de schoonheidsspecialist of de pedicure, want ik 
dacht dat ik dat nodig had. Nu ben ik al sinds februari niet 
geweest en het valt helemaal niet op. Aan de ene kant 
waardeer je veel meer wat er wel is, maar aan de andere 
kant ga je ook nadenken waarom je al die dingen altijd 
deed. Ik denk dat het leven nu misschien iets puurder is, 
klinkt dat gek? Corona maakt veel dingen stuk, maar het 
dwingt je wel om na te denken. 

Heb je nog tips voor onze lezers voor deze tijd? 
Ik sport regelmatig in de ochtend in een online groepsles, 
dat helpt heel erg. Ik word daar echt vrolijk van. Dat helpt 
ook bij een structuur  aanhouden, ik sta bijvoorbeeld ook 
elke dag om zeven uur op. Ook in het weekend en soms 

zelfs nog eerder als ik vroeg moet werken. We eten ook 
veel buiten nu. Dan gaat Jeroen barbecueën, en dan kan 
je ook wat mensen uitnodigen die in de tuin mee komen 
eten. Ik bedenk me ook altijd maar dat het ook wel weer 
goed komt. Je hebt nou eenmaal altijd even je dieptepun-
ten, maar daar kan je ook weer mooier uitkomen en ik 
denk dat we wel weer op die weg komen. 

► Er wordt weer vrolijk gespeeld bij Maaike thuis

Eind van de 
zomer toch een 
beetje Kerkkamp
Dit jaar kan kerkkamp helaas niet 
doorgaan, toch willen we dit jaar nog 
wel iets doen. Het idee is om voor 
het einde van de zomervakantie 
(rond 15 augustus) met de kerk-
kampbezoekers pannenkoeken te 
gaan eten bij het Kabouterbos, 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
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