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PG Lelystad
Nieuwsbrief
Augustus 2020  Klik hier om aan te melden 

Vooraf
Deze tweede zomer-

nieuwsbrief staat in het 
teken van deze 
zomervakantie. 

We beginnen met een 
bemoediging van 

ds. Klaas de Lange.

In “Vanuit de Gemeente’’ 
kunnen we zien hoe de 
gemeente de vakantie 
viert. We hebben een 

hoop prachtige vakantie-
foto’s ontvangen.

In de zomeredititie van 
“In quaranTENTEN 
met...“ lezen we hoe 

Abel van Doodewaard 
deze vakantie heeft be-

leefd.

Verder kunt u lezen over 
de Waterwijkviering en 
hebben we een aantal 

nieuwsberichten.

Veel leesplezier in deze 
bomvolle nieuwsbrief en 

nog een fijne zomer!

~De communicatiecommissie

Zomernieuwsbrief
Willem van Dijk verzorgt ieder 
jaar tijdens de zomermaanden 
een nieuwsbrief om de 
zomerperiode te overbruggen. Dit 
jaar is dat in samenwerking met 
de makers van de nieuwsbrief 
Jildou en Daan. De introductie 
voor deze nieuwsbrief is geschre-
ven door Willem van Dijk.

Nu het erop lijkt dat alle maatre-
gelen rondom het coronavirus een 
gunstig effect hebben, is het
misschien goed om eens terug te 
kijken. Wat is het effect geweest? 
Het tempo van leven is rustiger
geworden; minder dagelijks verkeer, 
kinderen niet naar school, veel 
thuiswerken, geen vergaderingen 
meer of digitaal. En als je toch even 
gaat wandelen, houden mensen 
afstand en wordt er weer gegroet. 
Maar ook zijn er nieuwe spannin-
gen; kunnen we leven met de co-
ronamaatregelen, verlies van werk, 
geen inkomsten, weinig tot geen 
contact met familie en vrienden, 
kerkdiensten alleen nog digitaal. 
Overigens heel mooi en inventief 
opgepakt. Medische ingrepen uit-
gesteld, veel onzekerheid. En als je 

getroffen bent door het virus staat je 
een lange weg te wachten voor her-
stel. Maar ook overlijden mensen. 
Zo kan een virus heel ingrijpend zijn 
in ieders leven en vraagt het veel om 
het leven voort te zetten. Er zijn ook 
kansen om te veranderen, niet naar 
het oude terug te gaan. En als de 
regels dan soepeler worden, lijkt het 
wel of alle veiligheidsmaatregelen 
niet meer nodig zijn. Best spannend 
hoe het allemaal zal aflopen. En dan 
zijn er ook nog de spanningen van
onderzoeken met soms ingrijpende 
uitslagen. Desalniettemin veel lees-
plezier bij deze zomernieuwsbrief.

Kom Schepper, Geest, 
daal tot ons neer,

Houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
Vervul het hart dat U verbeidt,
Met hemelse barmhartigheid.
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
De grote Trooster in de tijd,

De bron waaruit het leven springt,
Het liefdesvuur dat ons doordringt.

 Tekst geschreven door
Willem van Dijk

Pannenkoeken
Het is de bedoeling om op 15 augustus 
met de (ex)kerkkampbezoekers om 
16.00 uur pannenkoeken te gaan eten 
bij Het Grote Kabouterbos, 
Roggebotweg 21, 8251 PS Dronten. 
Een mooie gelegenheid om elkaar, in 
coronatijd en zonder kerkkamp, een 
keer in ontspannen sfeer te ontmoeten.
Op dit moment zijn er 18 volwassenen en 6 kinderen aangemeld maar er 
kunnen er nog best wat bij. 
Liefhebbers kunnen zich melden bij: pietvandorssen@gmail.com.

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
https://pg-lelystad.nl/actueel/nieuwsbrief/
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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 Klaas de Lange

Afwezig tot 23 Augustus

Verkoeling…
“Meneer weet u hoe warm het is”.  Twee jonge jongens 
vroegen er naar toen ik, nat van zweet, een brug over 
fietste. Het was de 7e dag van de hittegolf. Ik kreeg 
het gevoel dat ik een finaal antwoord moest geven in 
een discussie over de warmte. Op dat moment, zo gaf 
weeronline aan, was het 32 °C.  Om verkoeling te zoeken 
besloten de jongens om nog even te gaan zwemmen. In 
de eerste vakantieweken, zo zou je kunnen zeggen, had-
den we kenmerkend Nederlands zomerweer. De laatste 
weken heeft het echter een tropisch karakter gekregen. 

Jezus vertelt dat wie iemand een beker koud water aan-
biedt een rechtvaardige daad verricht (Matteüs 10,42). 
En deze dagen hoef je niet lang na te denken over de 
waarheid daarvan. Maar de reikwijdte van deze woor-
den is veel groter. Het geeft aan dat een heel eenvoudig 
gebaar, -over-en-weer- van grote betekenis kan zijn. Veel 
mensen, ook in onze kerk hebben dat gemerkt de afge-
lopen maanden. Op het ene moment iets voor een ander 
doen, op een ander moment ervaren dat er aan jou wordt 
gedacht. Voor elkaar iets betekenen kan in eenvoudige 
dingen zitten; soms zelf onbewust. Thuis gekomen hoor 
ik bij de buren kinderen spartelen in het tuinzwembad. 
De buurman had, net toen ik langs liep, besloten een 
bommetje te maken. het water spetterde rijkelijk over de 
schutting en over mij. Verkoeling met water, meer dan 
een bekertje.
~ds. Klaas de Lange

Weinig is veel
Weinig is veel in de handen van Jezus,

kleine gebaren van liefde zijn sterk.
Groot is de zegen als God aan het werk is: 

minder wordt meer door de hand van de Heer.

“Weinig is veel’’: Schrijvers van gerechtigheid

►Ds. Klaas de Lange tijdens de eerste dienst na de lockdown.

http://pg-lelystad.nl
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mailto:mveerbeek%40pg-lelystad.nl?subject=
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Vanuit de gemeente
Hoe viert onze gemeente de vakantie?

Vakantie
In de vorige editie van de zomernieuwsbrief vroe-
gen we de lezers of ze kiekjes van hun vakantie 

met ons wilden delen. Dat werd ook veel gedaan!
We hebben van een hele hoop mensen foto’s ge-
kregen van een hele hoop verschillende plekken. 
Terwijl sommigen er op uit trokken naar Luxem-

burg, Slovenië en zuid Spanje, bleven er ook een 
hoop mensen in eigen land.

Op de volgende pagina’s ziet u hoe onze gemeen-
te de vakantie is doorgekomen.

Veel kijkplezier!

► Als een van de eersten stuurde Klaas en Ciska de 
Lange ons deze selfie vanuit Limburg.

► Deze prachtige natuurfoto is ingezonden door ouderenpastor Marjolen Veerbeek. 

► Deze foto is gemaakt door Willem van Dijk. ► Korien Heijenk geniet van het warme Spanje.

http://pg-lelystad.nl
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► Hetteke Wapenaar wijst haar plekje op de camping aan 
vanaf de andere kant van de rivier.

► Frouke Stolk heeft samen met de kinderen een mond-
kapje op om zich aan de regels te houden.

► Jeroen van den Haspel komt lekker tot rust op de boot 
in Stavoren.

► Anoek, Noor en Ruben Broer liggen samen in hun 
tentje op Terschelling.

http://pg-lelystad.nl
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Wilt u een leuke foto sturen, heeft u 
een leuk verhaal of een andere mededeling? 

mail het naar communicatie@pg-lelystad.nl

► Familie de Wolf hiket in de bossen in Luxemburg.

► Gera van den Bergh geniet van mosselen bij een 
strandtent in Egmond aan Zee.

► Gerard van Doodewaard maakte deze typische foto 
van ons prachtige land.

►Henk en Arineke Pols voor slot Marienburg tijdens hun 
vakantie in Würzburg, Duitsland.

►Karine en Wim Kamp vieren deze zomervakantie in 
hun nieuwe huis .

http://pg-lelystad.nl
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In quarantaine met...
De afgelopen weken hebben we 
met veel mensen gesproken. Het 
ging over verschillende onder-
werpen, school, werk, het gezins-
leven. Iedereen merkte wel iets 
van de invloed van corona. Nu het 
zomervakantie is, sluiten we de 
‘in quarantaine met…’ serie af met 
een vakantie-editie.
We spreken met Abel van Doode-
waard. Hij is in het begin van dit 
kalenderjaar begonnen met een 
sportopleiding aan Deltion Zwolle. 
Dat schooljaar, of in ieder geval 
het fysieke onderwijs, kwam he-
laas al snel tot een einde. Nu heeft 
hij vakantie, maar ook die liep net 
iets anders dan verwacht…

Praktijkonderwijs tijdens 
corona
Je was net met je opleiding begon-
nen toen je alweer moest stoppen 
door corona, hoe was dat?
Ja, dat was wel heel gek. Ik was 
inderdaad net van 4 havo naar een 
mbo-opleiding gegaan. Het is een 
sportopleiding, dus we hebben nor-
maal gesproken heel veel praktijkon-
derwijs. Helaas kon dat al heel snel 
niet meer doorgaan. Ik was ongeveer 
vijf of zes weken bezig toen de lock-
down begon. Daarna hadden we wel 
online lessen voor het theoriegedeel-
te, maar dat duurde altijd korter dan 
normaal. In plaats van anderhalf uur 
les werd er na twintig minuten uitleg 
al gezegd dat je maar zelf aan het 
werk moest. Dat vond ik wel lastig. 
Ik hoop dat we volgend jaar gewoon 
weer lekker kunnen beginnen.

Weet je al hoe het onderwijs er 
volgend schooljaar uit gaat zien 
voor jou?
Voor na de zomer is er nog niet heel 
veel duidelijk. We hebben wel een 
kennismakingsdag, maar verder is er 
nog niets bekend over wanneer we 
beginnen met school. Het is echt heel 
vaag allemaal. 

Aangepaste vakantieplan-
nen

Heb je ondanks al die onduide-
lijkheden rondom school wel een 
beetje kunnen genieten van je 
vakantie?

Ja, ik heb het heel leuk gehad en dat 
is het nog steeds eigenlijk. Ik heb 
nu nog twee weken vakantie. Wij 
zouden eigenlijk naar Frankrijk gaan 
met de caravan. We wilden naar de 
kust en daar konden we dan surfen 
en andere watersporten doen, maar 
dat ging helaas niet door. In plaats 
daarvan zijn we in Nederland naar 
campings gegaan. Eigenlijk hebben 
we gewoon gedaan wat we normaal 
ook doen, maar dan in het binnen-
land. Eerst gingen we naar een 
camping in Noord-Holland, ook aan 
de kust. Daar hebben we last-minute 
nog besloten om een watersport-
kamp te doen, dus daar waren we 
de meeste dagen lekker bezig op het 
strand. Van tien tot vier konden we 
daar allerlei sporten en activiteiten 
doen, zoals raften ,bodyboarden en 
longboarden. Dat was echt heel leuk 
en dat kwam ook wel goed uit, want 
de camping zelf was best saai. Er 
waren nauwelijks mensen van onze 
leeftijd. 

Toen we daar waren, bleek dat er 
best wat kinderen op de camping 
waren. Op een gegeven moment had 
ik op een avond een rondje over de 
camping gedaan om mensen te ver-
zamelen om mee te weerwolven, een 
gezelschapspelletje. We hadden toen 
een stuk of tien man, dat was heel 
leuk. De volgende dag dacht ik dat 
het leuk was om ook met wat jongere 
kinderen iets te doen, dus toen heb-
ben we verstoppetje gedaan op het 
campingterrein. De camping was niet 
zo groot, er waren ongeveer hon-
derd plaatsen, dus dat was eigenlijk 
perfect. De kinderen vonden het heel 
leuk dat we verstoppetje speelden, 
ging als een lopend vuurtje over de 
veldjes. Het was een camping waar 
mensen vaak maar kort bleven, dus 
er waren vaak weer nieuwe mensen, 
maar iedereen kon mee doen. Het 
was wel heel leuk, ik heb het wel 
echt naar mijn zin gehad. 

Dus eigenlijk was je een soort 
animatiewerk aan het doen?
Eigenlijk wel, ja. Ik vond het zelf ook 
heel leuk. Ik dacht wel steeds, niets 
moet, als ik geen zin heb, dan hoef 
ik het niet te doen, maar het bleef 
hartstikke leuk. We hebben allerlei 
spellen gedaan, in skelters gecrosst 
en zelfs een kinderdisco georgani-
seerd. De eigenaren van de camping 
hadden op een gegeven moment 
ook gehoord van “het verstoppertje 
spelen” en die kwamen even kijken 
welk gezicht daarachter zat.

Op vakantie met...

► Abel van Doodewaard op de camping

Daarna gingen we nog een keer op 
vakantie naar een camping in de 
Achterhoek. Toen was ik alleen met 
mijn ouders, dus ik was van plan om 
gewoon een beetje te sporten.

‘Ik heb het wel 
echt naar mijn 

zin gehad’

http://pg-lelystad.nl
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WaterWijkViering

De werkgroep WaterWijkVieringen verzorgt zes keer per 
jaar een viering in de Waterwijk. De vieringen zijn laag-
drempelig en interactief en worden georganiseerd door een 
groep mensen uit verschillende kerken in Lelystad. 

Bericht van de werkgroep WaterWijkVieringen
Voor ZMLK-school de Zevenster is het afgelopen jaar geld 
ingezameld. Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage 
heeft geleverd. Van het geld zijn onder andere bessenstruiken 
gekocht. Ook hebben de kippen een mooi hok gekregen. Ze 
leggen inmiddels al eieren!  

In juni heeft de werkgroep op afstand met elkaar vergaderd bij 
Ans in de tuin. Er is besloten de vieringen voorlopig nog even 
uit te stellen tot het nieuwe jaar. Dit is jammer, maar er is in 
Driestromenland niet genoeg ruimte om iedereen op gepaste 
afstand te ontvangen. Bovendien behoren een groot deel van 
onze werkgroep en bezoekers tot de risicogroepen. Daarom 
wachten we tot januari 2021. Als het moment van starten na-
dert, zullen wij u tijdig informeren. 

De mooie regenboog is ons jaarthema. Henri Nouwen vertelt 
ons wat te doen om de regenboog te zien en de hoop erin te 
houden. 

Veel hoop en zegen gewenst en blijf omzien naar elkaar! 
Met een warme groet van Willem, Janny, Riek, Akke, Ans, 
Sanne, Ynskje en Greet

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,

en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen.

is in slaap vallen
en wakker worden

als de zon weer opgaat.

Is de storm op zee
land ontdekken.

Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,

en zolang zal God je
in zijn handen houden.’

 -Henri Nouwen

► Verzamelen voor verstoppertje

Uiteindelijk werd het best groot. Op 
het hoogtepunt heb ik wel met een 
groep van vijftig kinderen verstopper-
tje gespeeld. 

Je hebt dus niks gemist in je 
vakantie?
Nee, niet echt. Het buitenlandgevoel 
is altijd leuk, maar dat had ik nu ei-
genlijk ook. Je zit toch in een nieuwe 
omgeving, dus het is alsnog onbe-
kend. Verder deden we in principe 
gewoon hetzelfde als dat we andere 
jaren deden. Uiteindelijk was het 
ook een “geluk” dat mijn broers niet 
mee waren, want anders had ik dit 
waarschijnlijk niet gedaan. Ik heb wel 
gewoon tegen mezelf gezegd van 
joh, dit is leuk, dit gaan we gewoon 

even doen. Verder heb ik Frankrijk 
dus ook helemaal niet gemist. Je 
bent gewoon lekker op die camping, 
    

Iedereen is Nederlands, dus je hebt 
overal aanspraak. Dat is hartstikke 
relaxed.

►Tijdens de vergadering wordt goed afstand gehouden

http://pg-lelystad.nl
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Bericht van de kerkenraad
Op zondag gaan we naar de kerk…
of kijken we online?
Was naar de kerk gaan tot begin 
dit jaar een vanzelfsprekende 
mogelijkheid, sinds de coronapan-
demie is alles anders geworden. 
Enkele maanden waren er vanuit 
de Ontmoetingskerk alleen onli-
ne-vieringen. Maar sinds 5 juli zijn 
er weer (beperkte) mogelijkheden 
om een dienst in de kerk mee te 
maken. 

Een verademing
Voor sommigen is het weer naar de 
kerk kunnen een verademing, ande-
ren durven het niet aan. Daarnaast is 
er gekozen (vanwege het maximaal 
mogelijke aantal bezoekers) voor een 
tweewekelijks om-en-om; mensen 
die oostelijk dan wel westelijk van de 
spoorlijn wonen. De diensten zijn on-
line te volgen via Kerkdienst Gemist. 
Deze uitzendingen zijn dus in plaats 
van het meebeleven van de dienst in 
de kerk, maar ook in plaats van de 
online-vieringen, eerder dit jaar. Met 
die ogen hebben we met een aan-
tal mensen naar de orde voor een 
kerkdienst gekeken met de vraag wat 
je ziet en wat je beleefd wanneer je 
op je tablet naar een kerkdienst kijkt. 
Zowel naar inhoud als naar vorm. Dit 
‘kijken’ heeft geleid tot enkele aan-

passingen in de orde van dienst. An-
dere aanpassingen waren nodig om-
dat het vanwege de maatregelen niet 
anders kan. Enkele (die misschien al 
opgevallen) zijn: Voorafgaand, bij het 
welkom, worden de namen van de 
medewerkenden niet meer genoemd 
maar worden getoond op de beamer. 
Dat geldt ook voor de duidingen van 
de lezingen. Wanneer de Bijbeltekst 
in beeld wordt gebracht staat boven 
in het scherm het Bijbelboek vermeld. 
Hetzelfde geldt ook voor de liederen. 
De gedachtenis van een overleden 
gemeentelid vindt plaats op één mo-
ment in de dienst, voorafgaand aan 
de voorbede,  (met indien gewenst, 
enkele kenmerkende menselijke 
woorden en/of een foto). Tijdens de 
dienst zijn er de mededelingen met 

betrekking tot de collectedoelen en 
de bloemen. De collectes zelf echter 
zijn bij de uitgang en voor de onliners 
is er de mogelijkheid via Givt. De 
overige mededelingen worden voor 
en na de dienst getoond. 
Het is bij (kleine) veranderingen altijd 
even wennen. Het is en blijft ook zoe-
ken in deze bijzondere tijd. Maar we 
hopen dat aan zowel de diensten in 
de kerk als aan de uitzending ervan 
geloof en inspiratie mag worden ont-
leend voor het leven van alledag.
Hebt u suggesties of opmerkingen 
dan horen we dat graag.

Namens de Kerkenraad,

Ingrid Wortel- Jansen
secretaris@pg-lelystad.nl

► De kerkzaal tijdens de eerste kerkdienst na de lockdown
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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 informatie

De kerk is 
dagelijks open 
van 10- 12 uur

Nieuws vanuit de gemeente
Huib Stolk

Hoe gaat het?
Die vraag wordt me vaak gesteld. En 
ik hoor dat die vraag ook in Lelystad 

door gemeenteleden van
de PGL wel wordt gesteld. Het gaat 

me naar omstandigheden goed. Tot nu 
toe verdraag ik de behandeling redelijk 
goed. Behandeling gericht op levens-
verlenging en kwaliteit van leven. De 

serie van 4 behandelingen
chemokuur in combinatie met immuno-
therapie is afgesloten en nu gaan we 
door met immunotherapie. Die laatste 
behandeling verdraag ik nog beter. Die 

heeft bij mij minder bijwerkingen.
Wij danken u voor alle medeleven dat 
we vanuit Lelystad mochten ontvan-
gen. We weten ons gedragen daar-

door. Mede namens Erna
~Huib Stolk

Nijkleaster
Hinne Wagenaar over een nieuw 
klooster in Friesland
Donderdag 4 september – ’s avonds – 
komt Hinne Wagenaar op uitnodiging 
van onze gemeente naar Lelystad. 
Hinne Wagenaar is predikant in Jorwert 
en één van de drijvende krachten ach-
ter een nieuw klooster in Friesland op 
protestantse leest geschoeid: Nijkleas-
ter. We kennen het van de cheque die 
bij het afscheid van Huib Stolk aan de 
Stichting Nijkleaster is geschonken.
Op de nieuwe kloosterplek in Jorwert 
wordt gezocht naar nieuwe wegen voor 
geloof en spiritualiteit. “Een nieuw-mo-
nastieke beweging waar Bonhoeffer al 
naar verlangde in 1935”.

Houd alvast rekening met de datum 4 september. Uitnodigingen met locatie, 
tijd en bijzonderheden volgen later via de nieuwsbrief, sociale media en het 
kerkblad. Voor de nieuwsgierigen, kijk alvast op hinnewagenaar.frl 
en op nijkleaster.frl

Hartelijke groeten, Peter Broer en Jan Gommer
Geloofsproeverij0320

►Hinne Wagenaar

Lieve kinderen,
Hebben jullie het samenkomen in de 
kerk ook zo gemist? Wij wel hoor!
Op zondag 16 augustus ben je van 
harte welkom om naar de Ontmoe-
tingskerk te komen, dan is er een 
hele speciale kindernevendienst.
We gaan het hele uur leuke spelle-
tjes doen, zingen en luisteren naar 
een verhaal. Kom jij ook?
Schor 4, Zondag 16 Aug om 10:00

Zo. 16 aug Kerkdienst10::00
  Westelijk deel
  Speciale 
  kindernevendienst.

Zo. 23 aug Kerkdienst 10:00
  Oostelijk deel

Zo. 30 aug Kerkdienst 10:00 
  Westelijk deel
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