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PG Lelystad
Nieuwsbrief
17 Juli 2020  Klik hier om aan te melden 

Vooraf
Deze nieuwsbrief staat in 
het teken van de zomer-
vakantie en het opnieuw 
oppakken van de fysieke 

kerkdiensten. Hoe gaan we 
verder met corona in ons 

midden en hoe houden we 
de kerk en onze gemeente 

veilig?
 

We krijgen een bemoe-
diging en gedicht van de 

ouderenpastor 
Marjolen Verbeek. 

In ‘vanuit de gemeente’ is 
te zien hoe de eerste kerk-

dienst is verlopen.

Ook zijn er een aantal op-
roepen om foto’s te delen. 

Dat en nog meer is te lezen 
in deze editie van de zo-

mernieuwsbrief.

Fijne zomer!
De communicatiecommis-

sie

Enquête over Bijbellezen

Voor het Startvenster zijn we benieuwd naar uw ervaringen met God, het 
geloof en de Bijbel. U zou ons ontzettend helpen door via onderstaande link 

een enquête in te vullen over uw Bijbelgebruik en leesgewoontes. Alvast 
enorm bedankt, namens de redactie van Venster. 

Klik hier voor de enquête

Niet meer zingen
Door de coronamaatregelen mag er 

niet binnen gezongen worden. 
Doordat er te weinig goede ventila-
tie aanwezig is in de kerkzaal, is de 
kans op verspreiding van het virus 

tijdens het zingen groter. Er staan in 
plaats daarvan enkele mensen voor-
aan in de kerk die tijdens de dienst 

voor de zang. 

Kijk voor de volledige richtlijnen op 
de website van de protestantsekerk.

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
https://pg-lelystad.nl/actueel/nieuwsbrief/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE5hvdJ5zJCI2pS5j3_jDGfRPsY7Mpv3zd4luaZxLm20VnBQ/viewform
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdiensten-weer-mogelijk/
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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 Marjolen Veerbeek
Het was een wonderlijk voorjaar. 
Ik heb het ervaren als een tijd vol 
tegenstrijdigheden. Mooie initia-
tieven zijn er geweest, overal en 
ook in onze gemeente. Veel is er 
gedaan om elkaar vast te houden 
en te laten merken: je bent niet 
vergeten. 

Het had allerlei nieuwe ontmoetingen 
en overleg tot gevolg. Tegelijk waren 
er de zorgen en de dingen die je niet 
voor een ander kon oplossen: over 
gezondheid, over eenzaamheid, over 
elkaar, over werk, over studie. En 
dan ook nog wat onvrede en gemor: 
moet dat nou allemaal met die stren-
ge maatregelen, zo kan ik toch niet 
leven/werken/studeren/genieten/met 
vakantie..
Ons vertrouwde dagelijks patroon 
werd onderbroken en de tijden zijn 
veranderd. Is dat erg? Ik geloof het 
niet. Zo is het leven. Ineens kan alles 
anders zijn. Door een medische uit-
slag, een nieuwe baan, een opleiding 
waardoor je ook in een andere plaats 
moet gaan wonen, een huwelijk, een 
(klein)kind. 

Er zijn veel dingen die ons leven 
kunnen veranderen. Ieder heeft daar 
zo zijn of haar eigen ervaringen mee 
en zoekt eigen wegen om daarmee 
om te gaan.
Intussen schrijdt de tijd voort en is 
het zomer. Veel groten en kleinen 
hebben vakantie. Weer een tijd van 
verandering in het leven. Ik wens 
iedereen toe dat het een goede tijd 
mag zijn: van rust en ontspanning en 
opladen, samen met anderen of op 
de momenten dat je alleen bent.  Eén 
zekerheid blijft: God gaat met men-
sen mee in hun leven. Voor draag-
kracht, als richtingwijzer, als bron van 
liefde. Voor ieder van ons, waar je 
ook bent, mag er de zegen zijn van 
deze God.

Moge God, die erbij is als de zon 
opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.

Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.

Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de goede weg leiden, de 
weg die leven brengt. Amen. 

Hartelijke groet, Marjolen Veerbeek

“Er zijn veel 
dingen die ons 
leven kunnen 
veranderen”

►Ouderenpastor Marjolen Veerbeek

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
mailto:kdelange%40pg-lelystad.nl?subject=
mailto:jongerenwerker%40pg-lelystad.nl?subject=
mailto:mveerbeek%40pg-lelystad.nl?subject=
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Vanuit de gemeente
Hoe zag de eerste kerkdienst na corona er uit?

We mogen weer!
Na ruim drie maanden niet naar 

de kerk te zijn gegaan en de 
diensten online gevolgd te heb-
ben, was het zondag 5 juli weer 
zover. De kerk ging weer open 
voor ‘normale‘ diensten. Toch 
was het anders dan anders.

Zo mochten er maximaal honderd 
mensen aanwezig zijn in de kerk, 
personeel inbegrepen. Er ston-

den duidelijke paden op de grond 
aangegeven met afzetlint en er 
stonden handwasstations waar 
men bij binnenkomst de handen 

moest desinfecteren. 

Deze maatregelen zijn in over-
eenstemming met de maatrege-

len die het RIVM oplegt. 
Zo kan er op een veilige manier 
een dienst worden gehouden.

De eerste dienst was voor de 
mensen die ten westen van de 

spoorbaan wonen. 12 juli was de 
dienst voor de mensen aan de 

oostzijde van het spoor. 

Eerst handen 
desinfecteren

Voordat men de kerkzaal in mag, 
moeten de handen gedesinfecteerd 

worden. Er staan twee handwas-
stations bij de ingang. Jassen en 

tassen moeten mee de zaal in. De 
kapstokken zijn niet beschikbaar 

omdat daar te veel contact is. 

Op de grond staat met geel-zwarte 
tape een looproute aangegeven. 

Er ligt een gastenboek waarin alle 
namen van de aanwezigen moeten 
worden opgeschreven. Zo wordt er 

bijgehouden of er maximaal honderd 
mensen aanwezig zijn.

► ‘Welkom in de Ontmoetingskerk’ 

► Handen desinfecteren bij binnenkomst is nu verplicht.

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
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Wilt u een foto sturen, heeft u een leuk verhaal 
of een andere mededeling? 

mail het naar communicatie@pg-lelystad.nl

► Gijs de Wolf zet zijn naam op de gastenlijst ► Buiten mag er wel gezongen worden

►Hoewel de kerk niet zo vol zat als vóór corona, was het fijn om te zien dat er weer mensen waren

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
mailto:communicatie%40pg-lelystad.nl?subject=Vanuit%20de%20gemeente
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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

Deze nieuwsbrief wordt
 gemaakt door: Jildou Boersma, 
Bente Koole en Daan van der 
Pijl. Heeft u op- of aanmerkin-
gen. Dan horen we dat graag. 

Mail naar: 
communicatie@pg-lelystad.nl

Algemene informatieSunday Break

Op 5 en 12 juli is er gestart met  
de Sunday Break. Dit is een korte 
online dienst van max 15 minuten. 

 
De Sunday Break wordt vanaf

september  
wekelijks uitgezonden. 

Klik hier om de eerste Sunday 
Break terug te zien. 

Voor alle andere diensten, ga naar 
kerkdienstgemist.nl

- 19 Juli  Kerkdienst 10:00
  Westelijk deel

-  26 Juli Kerkdienst 10:00
  Oostelijk deel

-  2 Augustus Kerkdienst 10:00
  Westelijk deel

Voor alle diensten geldt:
Maximaal 100 personen

Vakantiekiekjes
Heb jij nog leuke vakantiefoto’s en/
of verhalen die je graag wilt delen in 
de volgende zomernieuwsbrief? Hoe 

houd jij de vakantie vol? Ben je in 
een prachtig natuurgebied, op een 
superleuke camping, of blijf jij deze 

vakantie thuis? Wij ontvangen graag 
jullie foto’s!

Stuur jouw foto vóór 13 augustus 
naar onderstaand emailadres. Dan 
komen ze in de volgende editie van 

de zomernieuwsbrief!

Mail jouw foto naar 
communicatie@pg-lelystad.nl

Trouwfoto’s
Wij zijn op zoek naar trouwfoto’s van 
bruiloften in de kerk. Ben jij getrouwd 
in de Ontmoetingskerk of ken jij ie-
mand die in de kerk is getrouwd? 

Wij ontvangen graag jullie foto’s!
De foto’s worden geplaatst in het 
startvenster van augustus 2020. 

Alle foto’s en verhalen van de bruiloft 
kunnen gemaild worden naar:
communicatie@pg-lelystad.nl

Stuur ons je foto’s!

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
mailto:communicatie%40pg-lelystad.nl?subject=op-%20en/of%20aanmerking%20Nieuwsbrief
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1700/events/recording/159393240001700
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1700
mailto:communicatie%40pg-lelystad.nl?subject=vakantiekiekjes%20zomernieuwsbrief
mailto:communicatie%40pg-lelystad.nl?subject=Bruiloftfoto%27s%20startvenster

