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PG Lelystad
Nieuwsbrief
19 juni 2020  Klik hier om aan te melden 

Vooraf Gemeenteberaad op donderdag 25 juni

De kerkenraad nodigt u van harte 
uit voor een aantal belangrijke 
onderwerpen.
De inloop is om 19:30, we beginnen 
om 19.45. We mogen met maximaal 
30 personen bij elkaar komen, vol is 
dus vol.
U kunt het gemeenteberaad ook on-
line volgen via KerkdienstGemist. Er 
zal gelegenheid zijn om telefonisch of 
via WhatsApp vragen te stellen.

Doet u mee?
Welkom in de kerk of online!

De agenda is als volgt:

1.Welkom en opening

2.Ter bespreking:
- Personeelsbeleidsplan / 

jongerenpredikant

3.Ter informatie:
- Fondsenwerving 

 - BinnenInn (kerk in de stad)

4. Sluiting

Kindernevendienst in de zomer
Vanwege de geldende coronamaat-
regelen in de kerk en onze ervaring 
dat er weinig kinderen in de kerk zijn 
in de zomerperiode hebben we be-
sloten om in de zomervakantie geen 
kindernevendienst aan te bieden.
Toch is het zo dat u als ouder of opa 
en oma wel met uw kind de verhalen 
en werkbladen vanuit kind op zondag 
kunt gebruiken in deze periode. 

Kind op Zondag stelt namelijk in deze 
bijzondere periode de werkbladen 
gratis beschikbaar!

Klik hier voor de werkbladen. Eerst 
zie je uitleg en vervolgens de werk-
bladen per zondag.  Zo is er tijdens 
de zomer voor de kinderen ook wat 
te doen. Lukt het niet; mail dan naar:  
i_okken@hotmail.com. Of bellen met 
de abonneeservice van Kwintessens 
033-4601943.

Na de zomervakantie (vanaf 16 au-
gustus) zien we graag alle kinderen 
weer terug in de kindernevendienst in 
de kerk. Alvast een fijne zomer!!
De KND-leiding

Goed nieuws! De kerk gaat 
weer open. Vanaf 5 juli is het 
zover, dan mogen we in groe-

pen van 100 weer naar de kerk 
toe. Op pagina twee leest u

 hoe en wat. 

Ondertussen wordt er ook hard 
gewerkt aan het verbeteren van 
de opname apperatuur, zodat 
de rest van de gemeente de 
dienst thuis goed kan volgen. 

Verder in deze nieuwsbrief 
meer over het gemeenteberaad 

op 25 juni, dat ook online te 
volgen is. 

U leest een bemoediging van 
Klaas de Lange en hoe het 

verder gaat met de kinderne-
vendienst en de crèche in de 

zomer. 

Verder nemen we middels een 
fotoreportage al een beetje 

afscheid van de online vieringen 
in zijn huidige vorm. Met 

aankomende zondag erbij, nog 
twee te gaan. 

Ook leest u meer over de jonge-
ren die in het kader van ‘nacht 

zonder dak’ buiten hebben 
geslapen. Tot slot gaan we nog 
in quarantaine met Peter Broer.

Over twee weken geen 
nieuwsbrief, dan valt er een 

Venster bij u op de mat. 

De communicatiecommissie

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
https://pg-lelystad.nl/actueel/nieuwsbrief/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1700-Ontmoetingskerk-Protestantse-Gemeente-Lelystad
https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/KidK_werkbladen_0706-2308.pdf
mailto:i_okken%40hotmail.com?subject=Kindernevendienst
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In juli weer naar de kerk
Wat zijn de spelregels?

50%

Iedere week is één helft 
van de gemeente welkom. 
De ene zondag mogen de 
mensen die ten westen van 
de spoorlijn wonen naar 
de kerkdienst komen en de 
andere zondag zij die ten 
oosten ervan wonen 
(verdeling staat op de site)

max

100
Er mogen maximaal 100 mensen per zon-
dag komen. Dit is inclusief medewerkers 
aan de dienst. Vol is dus vol.

Bij binnenkomst 
dient u uw naam op 
een lijst te zetten
De garderobe is 
gesloten. Uw jas
kunt u meenemen 
naar de kerkzaal 

Er mag niet 
worden gezongen

Na de dienst 
verlaten we de 
zaal via 2 uitgangen 

Meer informatie pg-lelystad.nl

Er kan geen koffie 
gedronken worden 
na de kerkdienst. 

U kunt mogelijk niet 
op uw gebruikelijke 
plek zitten

In de kerkzaal zijn 
medewerkers die u 
aanwijzingen geven 
en waar u terecht 
kunt met vragen.

De viering in de kerk 
is ook live te volgen 
via kerkdienstgemist

Weer naar de kerk, met maximaal 100 tegelijk!
We mogen vanaf 5 juli weer naar 
de kerk! Een dag om naar uit te 
zien. Maar het zal ook wel een wat 
vreemde gewaarwording zijn na 
meer dan 3 maanden enkel onli-
ne-vieringen. 

U bent weer van harte welkom, maar 
er zijn wel een aantal spelregels waar 
we ons aan zullen moeten houden 
om het veilig en goed voor elkaar te 
houden (het coronavirus is nog niet 
weg…):

• U wordt daarom uitgenodigd 
per stadsdeel. De ene zondag 
mogen de mensen die ten westen 
van de spoorlijn wonen naar de 
kerkdienst komen en de andere 
zondag zij die ten oosten ervan 
wonen. (Verdeling, zie linksonder)

• Bij binnenkomst wordt u ontvan-
gen door de gastvrouw en dient u 
uw naam op een lijst te zetten.

• De garderobe is gesloten. Uw 
jas kunt u meenemen naar de 
kerkzaal. 

• In de kerkzaal zijn medewerkers 
die u aanwijzingen geven. Daar 
kunt u ook terecht met vragen.

• Houdt u er rekening mee dat u 
mogelijk niet op uw gebruikelijk 
plek kunt zitten.

• Er mag niet worden gezongen.
• Na de dienst verlaten we de zaal 

via 2 uitgangen. Daar wordt ook 
gecollecteerd. 

• Er mogen maximaal 100 mensen 
per zondag komen. Dit is inclusief 
medewerkers aan de dienst. Vol 
is dus vol.

• De viering in de kerk zal live te 
volgen zijn via KerkdienstGemist.

Koffie drinken
En dan het koffiedrinken na de dienst: 
Dat mag helaas nog niet. Maar u mag 
elkaar natuurlijk wel uitnodigen om 
koffie te komen drinken in uw eigen 
tuin. (Dat kan ook nadat u naar Kerk-
dienstGemist hebt gekeken.)

Het zal dus nogal anders gaan dan 
we gewend waren. Maar met mede-
werking van iedereen moet het lukken 
om samen te vieren! Mocht u nog vra-
gen hebben dan kunt u mailen naar: 
secretaris@pg-lelystad.nl of ga naar 
de site daar staat een FAQ. Klik voor 
de FAQ hier. Tot ziens in de kerk!

Namens de kerkenraad, Joop de Wolf

Wie mag wanneer
Voor de maanden juli en 

augustus is het schema als 
volgt:

 
5 juli: west
12 juli: oost
19 juli: west
26 juli: oost

2 augustus: west
9 augustus: oost

16 augustus: west
23 augustus: oost
30 augustus: west

Voor vragen kunt u terecht bij Ingrid Wortel (secretaris@pg-lelystad.nl) 

Geen crèche t/m 
9 augustus
Tot en met 9 augustus is er geen 
crèche beschikbaar tijdens de kerk-
diensten. 

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
mailto:secretaris%40pg-lelystad.nl%20?subject=
https://pg-lelystad.nl/weer-naar-de-kerk-met-maximaal-100-tegelijk/
mailto:secretaris%40pg-lelystad.nl?subject=
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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

Terwijl ik bezig ben met deze nieuws-
brief stopt er een koeriersdienst bij 
ons voor de deur. Met regelmaat 
komt die langs in de straat. Van tijd 
tot tijd belt hij ook bij ons aan om iets 
af te leveren maar vooral ook omdat 
op het pakket-ontvangstadres, de be-
woners niet thuis waren. Gaandeweg 
zijn er in de buurt ‘afhaalcontacten’ 
ontstaan. Verrassende ontmoetingen 
met mensen dichtbij.

‘We blijven dicht bij huis dit jaar’, is 
het antwoord van veel mensen op 
mijn vraag wat ze deze zomer gaan 
doen. Oorzaak: coronamaatregelen. 
Was het nog niet zo lang geleden 
opvallend dat je in Nederland bleef 

om op vakantie te gaan; zo opvallend 
is het nu wanneer mensen naar het 
buitenland gaan.  

Deze nieuwsbrief wordt door sommi-
ge gemeenteleden uitgeprint en bij 
andere gemeenteleden of mensen in 
de buurt gebracht. Zo zijn er verras-
sende ‘brengcontacten’ ontstaan, 
want niet zelden gaat het gepaard 
met een verrijkend deurgesprek. 
Dichtbij valt veel te beleven. Wie 
dichtbij blijft ontdekt vaak dingen 
die je nooit eerder hebt gezien. Het 
dichtbij,  om de hoek, op steenworp 
afstand (er zijn ongetwijfeld veel 
meer clichés) doet me denken aan 
een lied dat veel wordt beluisterd in 

deze tijd van social distance. De tijd 
van dichtbij zijn en toch op afstand 
blijven.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw 
eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U 
mijn bestaan.

Hoe adembenemend, 
ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er 
zijn’.

Dat kan een verrassende en verrij-
kende ontdekking zijn.

Een goede zomer toegewenst!
ds. Klaas de Lange

Dichtbij, kan heel verassend en verijkend zijn

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
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mailto:mveerbeek%40pg-lelystad.nl?subject=
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Achter de schermen
Hoe wordt een kerkdienst gemaakt?

De online kerkdienst
Binnenkort kunnen we weer naar de kerk toe. Dat betekent dat er een einde komt aan de online diensten zoals 
we die de afgelopen weken hebben gezien. In onderstaande fotoreportage blikken we terug op hoe de diensten 

ten tijde van de coronacrisis zijn opgenomen. 

Richtlijnen RIVM
In de richtlijnen van het RIVM staat dat tijdens de opna-
mes van een kerkdienst niet meer dan acht personen in 
de kerkzaal aanwezig mogen zijn, en dat deze te allen 

tijden anderhalve meter afstand van elkaar moeten hou-
den. De kerkzaal zag er tijdens de opnames dan ook erg 

leeg uit. 

Voorbereiding
Lang voordat de camera 
start zijn er natuurlijk een 

hoop dingen die eerst moe-
ten worden geregeld. De 

juiste bijbelteksten moeten 
worden gekozen, een preek 
moet worden geschreven, 
de juiste personen moeten 
worden geregeld voor de 
opnames en er moet een 

draaiboek worden gemaakt. 
Voordat de opnames worden 
gestart worden de draaiboe-
ken nog even doorgenomen. 

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
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Techniek
Het gebruik van een 

camera en goede microfoons 
is natuurlijk cruciaal voor de 

opname van een goede kerk-
dienst. Er worde dan ook veel 
aandacht besteedt aan deze 

onderdelen. 

Maar ook bij het monteren 
van de dienst kom teen hoop 
werk kijken. Gemiddeld wordt 
er zo’n acht uur gestoken in 
het monteren. Van ondertite-
ling tot muziek, het moet alle-
maal nog worden ingevoerd. 

Opnemen
Wanneer de camera’s goed 

staan, de belichting goed klopt 
en de microfoons alles goed 

opvangen, kan er worden 
gestart met de opname van de 
kerkdienst. Tom Bolhuis stond 
deze keer achter de camera, 
en zorgt ervoor dat iedereen 

goed in beeld komt. 

In andere diensten stonden 
David Brouwer, Maarten Pols 

en Jeroen van den Haspel 
achter de camera.

http://pg-lelystad.nl
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Wilt u de kerkdiensten online terugkijken?  
Ga dan naar kerkdienstgemist.nl/stations/1700 of klik hier

U kunt op deze site alle kerkdiensten terugkijken

licht en warmte
De paaskaars als teken van Gods aan-
wezigheid is erg belangrijk en wordt dan 
ook meerdere keren in beeld gebracht. 
Verder worden de bekende onderdelen 
van een kerkdienst zoals de preek en 

de bijbellezing ook opgenomen. 

De opname van de kerkdienst kost 
natuurlijk veel tijd en moeite, maar door 

de vele positieve reacties blijven we 
enthousiast en gaan we met liefde door. 

Over drie weken is de laatste online 
dienst in deze vorm. Daarna hopen we 

iedereen weer in goede gezondheid 
te kunnen ontvangen in de kerk. Ook 

wordt er nagedacht over de voortzetting 
van de online diensten.

De foto’s in deze reportage zijn gemaakt 
door Bente Koole 

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
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In quarantaine met...
Deze week spreken we Peter Broer. Hij woont met zijn 
vrouw en hun drie kinderen in Lelystad en werkt bij 
een adviesbureau. Ook kent u hem als oud-voorzitter 
van ’t Pleintje.

Het nieuwe normaal
Door corona werd er veel stopgezet, de kerk, werk, 
school… Wat betekende dat bij jullie thuis? 
Dat was eerst best even wennen. Na de lockdown moes-
ten we onszelf toch weer een beetje opnieuw uitvinden. 
Mijn vrouw en ik moesten ineens thuiswerken, dus je 
moet uitvinden hoe je je werkzaamheden op afstand en 
digitaal kan doen, en de kinderen konden niet meer naar 
school en moesten thuis les krijgen. Dat zorgde wel voor 
uitdagingen, nog steeds wel. Als iedereen thuis moet wer-
ken, merk je toch dat je een gebrek aan ruimte hebt. Je 
mist een plek waar je even ongestoord je werk kan doen. 

Het duurde wel even maar ik denk dat we nu wel weer 
wat structuur hebben gevonden, ons nieuwe normaal. Nu 
zijn de scholen weer open, dus dat is ook fijn. Dat zorgt 
toch weer voor meer structuur in je dag. Ik heb ook het 
idee dat alles weer een beetje open gaat en wat vrijer 
wordt. De corona is niet meer zo dominant. Dat voelt wel 
als een soort frisse lucht. 

“Het geeft toch een soort 
saamhorigheidsgevoel” 

Lukte het thuiswerken een beetje?
Ja dat verliep eigenlijk beter dan gedacht. Ik was een 
week voor de lockdown op mijn werk begonnen met een 
nieuwe functie als manager. Toen corona ook in Ne-
derland uitbrak, merkte ik wel dat ik extra ongerust was 
over hoe het op mijn werk moest en hoe ik het voor mijn 
personeel veilig kon houden. Die eerste week noemen 
we de calamiteitenweek. Toen hebben we vooral zo snel 
mogelijk gezorgd dat iedereen thuis goede faciliteiten had 
om te kunnen werken. Na twee of drie weken draaiden 
we alweer vrij goed. 

Het thuiswerken heeft wel ook mijn ogen geopend. Je ziet 
nu toch wel dat heel veel ook digitaal kan. Wij hadden 
regelmatig overleggen en afspraken waar je dan grote 
afstanden voor aflegt, maar dan vraag ik me nu steeds 
meer af of dat nou allemaal wel nodig is, ook in de toe-
komst.  

Nieuwe waardering
Zitten er voor jullie ook positieve kanten aan quaran-
taine?
Ik vond het in de beginfase vooral interessant om te 
kijken hoe contact met vrienden en familie nu zou gaan. 
Wij hadden bijvoorbeeld al vrij snel de eerste verjaardag 
in lockdown, die van mijn jongste zoon. Allemaal fami-

lie en vrienden uitnodigen, ging natuurlijk niet, dus we 
hadden iedereen gevraagd om een kaartje te sturen. ’s 
Ochtends kwam de postbode aan met een hele stapel 
verjaardagskaarten, dat vond mijn zoon hartstikke leuk. 
Daarna hadden mensen ook nog allerlei verassingen be-
dacht. Sommigen kwamen op anderhalve meter afstand 
een liedje zingen aan de deur en de buren gaven over de 
schutting een cadeautje. Dat soort creatieve oplossingen 
zijn wel erg leuk. 

Verder vind ik het toch wel lastig. Door de overgang naar 
online onderwijs en thuiswerken had ik niet echt het 
gevoel dat ik door de lockdown ineens veel meer vrije 
tijd had. Alleen in de weekenden hebben we het wel echt 
veel rustiger. Dat is nu echte quality-time. Ik ga nu ook 
wel meer nadenken over het gemeenschapsgevoel. Er 
zijn natuurlijk oneindig veel online diensten en vieringen 
die je kan volgen, maar ik vind het wel heel mooi dat van-
uit onze kerk ook zoveel initiatieven zijn. Ik zie toch liever 
een kerkdienst met mijn eigen dominee en mijn eigen 
stad. Het geeft toch een soort saamhorigheidsgevoel. 

Heb je nog tips om met deze nieuwe fase van quaran-
taine om te gaan?
Ik zou zeggen: “zoek het niet te ver weg”. Nu je in qua-
rantaine zit en toch niet heel veel kan, ga je meer om je 
heen kijken naar wat je hier eigenlijk allemaal al hebt. Je 
hoeft niet naar Spanje om tot rust te komen en vakantie 
te vieren, dat kan ook heel goed hier. Ik vind het mooi om 
te zien hoe ik nu steeds meer waardering krijg voor wat 
we allemaal dichtbij ons hebben. Het is misschien een 
beetje een cliché, maar tel je zegeningen. 

►Peter Broer: ik krijg steeds meer waardering voor wat 
we dichtbij hebben

http://pg-lelystad.nl
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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
21/6 Digitale dienst met 
10u Klaas de Lange

25/6 Gemeenteberaad
19:45 Digitaal te volgen

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

28/6 Digitale dienst met
10u Dirk Wolse

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

‘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. 

Kinderen slapen nacht buiten in krot
4000 euro voor coronafonds 
Vijf tieners hebben vrijdag 12 juni na-
mens onze kerk een nachtje buiten 
geslapen om te ervaren hoe het is 
om dakloos te zijn. Het buiten slapen 
is een onderdeel van de actie Nacht 
zonder Dak van  hulporganisatie 
Tear. Zij zamelen met de actie geld in 
voor het coronafonds.

Online bouwen
Om 18:00 uur klonk het startsein en 
mochten alle tieners aan de slag met 
de bouw  van een eigen krotje in hun 
tuin. Dat leverde prachtige crea-
ties op.  De dertig kids van diverse 
kerken  uit Lelystad  hielden online 
contact via Zoom. Zo konden ze 
continu meekijken bij de bouwwerken 
van de anderen.

Regen en onweer
Alle kinderen gingen vol goede moed 
in hun zelfgebouwde doos, of hutje 
slapen, maar onweer en regen gooi-
de om mindernacht roet in het eten. 
De meeste hutjes hielden het niet en 
de tieners konden gelukkig allemaal 
veilig binnen verder slapen. Slechts 
twee kinderen hebben echt de hele 
nacht in hun doos doorgebracht. het 
was in ieder geval een groot avon-
tuur voor alle deelnemers.

Ruim 4000 euro
Met een geweldige  inzet van 30 tie-
ners en de hulp van zoveel sponsors 
is er meer dan 4000 euro opgehaald.

►Slapen in de zelfgemaakte hut om geld op te halen voor het coronafonds

Lees het verslag van één van de 
kinderen in het venster van 3 juli

Betweener barbecue
Op zaterdag 27 juni willen 
we buiten bij het jeughonk 
gezellig BBQ’en . De da-
tum staat nog niet hele-
maal vast. Houd de socials 
daarvoor  in de gaten. Je 
bent van harte welkom! 
Buiten zullen we een ter-
ras maken waar je netjes 
op 1,5 meter kan samen-
komen. We starten om 
14.00, voor wie dat leuk 
vindt, met Master-BBQ 
JEROEN. Hij zal ons leren 
hoe we de beste spareribs 
kunnen maken op de BBQ. 
Vanaf 18.00 is ieder-
een welkom die gewoon 
gezellig wil samenkomen 
en lekker wil eten. Wij 
zorgen voor vlees. Neem 
een eigen beker, bord en 
bestek mee! Corona proof 
BBQ’en. 
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