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PG Lelystad

Nieuwsbrief
8 oktober 2020  Klik hier om aan te melden 

Vooraf Tijdens erediensten in oktober

Maximaal 30 mensen 
Gemeentezang mag niet meer
Begin oktober zijn de maatregelen 
rondom het coronavirus opnieuw 
aangescherpt. Wij volgen hierbij 
de adviezen vanuit de PKN Ne-
derland. Dat betekent dat we in de 
maand oktober met maximaal 30 
mensen (exclusief medewerkers) 
samen komen tijdens de eredienst. 
Wij hopen dat er ondanks deze 
maatregelen de komende zonda-
gen toch mensen naar de kerk 
komen.  Het schema van oost/west 
blijft gehandhaafd en helaas vol = 
vol, maar er is ruimte genoeg

Mondkapjes en niet zingen
Gemeentezang wordt ten zeerste 
afgeraden en daar willen wij ons ook 
aan houden. Daarnaast wordt er 
geadviseerd mondkapjes te dragen 
tijdens verplaatsingen.

Kerkelijke activiteiten
De Kerkelijke activiteiten, zoals 
jeugdwerk, kunnen ‘gewoon’ door-
gang vinden met inachtneming van 
de bekende RIVM-richtlijnen. Ook 
blijft de kerk dagelijks open van 10-
12 uur.

In deze nieuwsbrief leest u dat 
het aantal mensen dat naar 
de kerk kan teruggaat naar 
30 personen en alle andere 

maatregelen die voor de kerk 
gelden nu het beleid is 

aangescherpt.  
 

Ook een bemoediging van 
onze ouderenpastor Marjolen 
Veerbeek. Daarnaast een foto 

reportage van het 
theaterweekend, dat ondanks 

alle maatregelen toch nog 
door kon gaan.  

 
En er is aandacht voor de 

enquête over het venster en 
de vlogs die Klaas en Marjolen 

gemaakt hebben.  
 

Goed weekend gewenst

~De communicatiecommissie

 Samenvatting: 
Kerkdienst voor 

maximaal 30 personen 
 (exclusief personeel)  

 
Advies om mondkapje te 
dragen bij verplaatsing 

 
Geen gemeentezang 

 
Kerk blijft dagelijks open 

tussen 10 en 12 uur 
 

Kerkelijke activiteiten, zoals  
jeugdwerk, kunnen ‘gewoon’ 

doorgang vinden met 
inachtneming van de bekende 

RIVM-richtlijnen. 

Meld je aan voor de 
Nieuwsbrief
De coronamaatregelen zijn de afge-
lopen tijd een aantal keer gewijzigd. 
Check daarom regelmatig de website 
voor het laatste stand van zaken: 
www.pg-lelystad.nl. Op de site kunt u 
zich ook aanmelden voor de nieuws-
brief. Dan blijf je automatisch op de 
hoogte!

“Er wordt 
geadviseerd 

mondkapjes te 
dragen tijdens 

verplaatsingen”

► Een zeeppompje in de kerk 
om je handen te ontsmetten

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
https://pg-lelystad.nl/actueel/nieuwsbrief/
http://www.pg-lelystad.nl
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De nieuwe beperkende 
maatregelen zijn bedoeld 
om te voorkomen dat het 
aantal besmettingen verder 
toeneemt. Met pijn in het 
hart, maar overtuigd van het 
belang van deze dringende 
adviezen, adviseert de Pro-
testantse Kerk in Nederland 
aan gemeenten deze richt-
lijnen van de overheid ter 
harte te nemen.

De afgelopen dagen heeft 
Jurjen de Groot, directeur 
dienstenorganisatie, samen 
met andere vertegenwoordi-
gers van kerkgenootschap-
pen, intensief overlegd met 
minister Grapperhaus. De 
Groot: “Het is verschrikke-

lijk jammer dat de ruimte die er 
was om kerkdiensten te hou-
den weer wordt beperkt. Het 
stijgende aantal besmettingen 
speelt hierin mee, maar helaas 
ook de beeldvorming die afge-
lopen dagen rond de kerk is 
ontstaan.” 

Classispredikanten zien dat ge-
meenten ongelooflijk hun best 
doen en erin slagen zich aan 
de regels te houden. Er wordt 
over het algemeen het zekere 

Waarom deze maatregelen?
voor het onzekere genomen en 
de grenzen worden niet opge-
zocht. Verantwoordelijkheid 
wordt gevoeld en genomen.

Tegelijkertijd zien ze ook dat 
de moeite met en het verzet 
tegen de beperkende maat-
regelen groeit. Soms verwijt 
men de Protestantse Kerk te 
weinig verzet tegen de richt-
lijnen vanuit de overheid. De 
Groot: “Ik snap deze weerstand 
goed. Ik hoop dat mensen er op 
vertrouwen dat wij er alles aan 
doen om de belangen van onze 
gemeenten onder de aandacht 
te brengen, maar dat soms het 
algemene belang - de volksge-
zondheid en de beeldvorming 
rond kerken - belangrijker is 
dan ons eigen belang.” 

“Soms is het algemene 
belang, belangrijk dan 

ons eigen belang”

Wilt u naar de kerk komen? Dan 
ben je nog steeds van harte 
welkom. Voor een veilig verloop, 
word je gevraagd om de aanwijzin-
gen van de gastvrouw, koster en 
diaken op te volgen. De gastvrouw 
staat in de hal bij binnenkomst. 
Diaken en (hulp)koster staan in de 
kerkzaal. Voor vragen kun je ook 
bij hen terecht. Om een idee te krij-
gen, hoe het er aan toe gaat in de 
kerk, lees je hieronder de regels.

Voor de dienst:
1) Bij klachten: blijf thuis en bekijk de 
kerkdienst zo mogelijk op kerkdienst 
gemist.nl via de PG Lelystad-web-
site.

2) Houd 1.5 m afstand.

3) Ontsmet je handen bij binnen-
komst.

4) Dringend advies: draag in het 
kerkgebouw een mond-neusmasker 
als u staat of loopt. Deze mag wor-
den afgezet als u zit (op 1.5 meter 
van een ander huishouden).

5) Blijf binnen het met tape aan
gegeven pad bij de ingang.

6) Je jas neem je mee naar de kerk-
zaal.

7) Schrijf je naam op de lijst met een 
schone pen; iedere persoon per huis-
houden apart vermelden.

8) Gebruik het middenpad niet.

9) Ga via de zijkant van de zaal naar 
de plaats waar je wilt zitten.

10) Schuif zoveel mogelijk door in de 
rij, om te voorkomen dat er mensen 
moeten passeren.

11) Personen van 1 huishouden mo-
gen naast elkaar zitten.

12) Houd 3 stoelen afstand tot 
andere personen niet horend tot het 
huishouden. (2 stoelen is nl. mínder 
dan 1.5 m).

13) Er mag helaas niet worden ge-
zongen.

Na de dienst:
1) De achterste rij gaat als eerste de 
zaal uit.

2) Het vak aan de kant van de patio 
verlaat de kerkzaal via de gang.

3) Het vak aan de kant van de be-
amertafel verlaat de kerkzaal via de 
nooduitgang.

4) Vergeet de collectezakken niet, 
tenzij u al heeft gegeven via GIVT.

5) Houd 1.5 m afstand.

Wij hopen dat het duidelijk is dat we 
er alles aan doen om mooie vierin-
gen te blijven organiseren, ondanks 
deze vreemde tijd. Jullie zijn van har-
te uitgenodigd om te blijven komen 
naar de zondagse eredienst.

Vragen over de regels
kunt u mailen naar:

secretaris@pg-lelystad.nl

Dit zijn de regels in de kerk

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

3/7PAG

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 onze ouderenpastor
Een mevrouw vertelde: ik voel me als 
een rietstengel in een groot meer van 
zorgen. Er waren meer rietstengels, 
zei ze. Sommige rietstengels stonden 
op een kluitje en hadden steun aan 
elkaar. Er waren ook rietstengels 
die apart stonden. Als de wind hard 
waaide over het meer, waren deze 
enkele rietstengels extra kwetsbaar.

Vandaag de dag waait er ook een 
stevige wind over de wereld. Een 
coronastorm raast over ons heen. 
En die geeft zorgen. Wij zitten, als 
rietstengels, midden in die storm. 
Sommigen voelen zich kwetsbaar 
en alleen, als de enkele rietsten-
gels. Ze ervaren de tijd als onveilig. 
Andere mensen hebben steun aan 
anderen en durven voorzichtig wat 
mee te bewegen in wat mogelijk is. 
Hoe dan ook, allemaal hebben we te 
maken met deze wind. Het treft ons 
allemaal, ieder op eigen wijze. De 
jongeren weer anders dan de oude-
ren. De volwassenen nog weer op 
een andere manier. 

Er zijn momenten dat we ons mis-
schien zo onveilig voelen dat we 
bijna afbreken. Gelukkig komt de 
wind in vlagen. Dat geeft ook weer 
mogelijkheden om op te veren. En 
bovendien: we staan met onze wor-
tels in de grond. We mogen weten 
dat we gedragen worden door een 
Kracht die ons vasthoudt. En ook al 
zouden we knakken, voelen we ons 
gebroken, juist dan is er hoop. Want 
juist in de breuken kan licht naar 
binnen komen. Lennart Cohen heeft 
dat mooi verwoord in een lied:

 ‘There is a crack in 
everything, 

that’s how the
 light goes in’ 

Vertaald: 
‘in alles zit een barst, dat is hoe het 

licht binnenkomt.’

In zijn lied zit de beloftevolle bood-
schap: God is daar waar gebroken-
heid is. Daar mogen we op vertrou-
wen. Licht kunnen we ook aan elkaar 
brengen. Laten we dat doen in deze 
tijd. Want licht brengen bemoedigt, 
verwarmt en geeft uitzicht. We moe-
ten geduld hebben tot de wind weer 
gaat liggen. Er komt zeker weer een 
tijd dat we rustig met elkaar kunnen 
wiegen in een briesje. Laten we tot 
het zo ver is een licht zijn voor elkaar 
en zo een steun in stormachtige 
tijden. 
    
Marjolen Veerbeek, ouderenpastor

De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou
De vrede van rivieren en de zeeen moge die zijn met jou

Diepe vrede kome over jou
Gods vrede groeie in jou.

De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou
De vrede van bossen en de meren moge die zijn met jou

Diepe vrede kome over jou
Gods vrede groeie in jou.

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
11/8 Kerkdienst 
10u Ook online te volgen

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

18/6 Kerkdienst - K. de Lange
10u met Heilig Avondmaal

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. 

Gebruik maken van 
zalen tijdens corona
Zoals jullie weten is het coronavirus weer met een 
opmars bezig. Het is daarom van groot belang dat we 
voldoende afstand houden tot elkaar, ook als we gebruik 
maken van een van de zalen in de kerk. Iedereen die 
gebruik wil maken van een van de zalen moet dit dan ook 
vooraf bij de koster kenbaar maken. De koster weet pre-
cies hoeveel mensen er in elke zaal mogen. Dit geldt ook 
als u tussen 10.00 en 12.00 uur, wanneer de kerk open 
is, gebruik wilt maken van een ruimte.

Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we op een veili-
ge manier gebruik kunnen maken van de mogelijkheden 
die er zijn. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Martijn Walrave
Voorzitter beheerscommissie

Het jeugdwerk kan gelukkig door blijven gaan. Natuurlijk 
gelden hier ook de strenge richtlijnen van het RIVM. Bron 
en Betweeners komen gewoon bij elkaar en ook de kin-
deractiviteiten zoals Prutsertjes en Bijbel Enzo wijzigen 
niet. 

Het jeugdwerk  kijkt ondanks alle nieuwe coronamaatre-
gelen in ieder geval terug op een zeer geslaagd Theater-
weekend. Daarbij hebben de jongeren zich goed gehou-
den aan de regels en is er ook iets heel moois neergezet. 
Je kunt de dienst terug zien via kerkdienstgemist.nl.

Jeugdwerk kan 
‘gewoon’ doorgaan

Onze voorgangers 
vloggen!

De eerste vlog van dominee Klaas staat online! De 
komende tijd gaan onze pastores aan de slag met het 
maken van inspirerende vlogs! Hou de website dus in de 
gaten! Klik HIER om de vlog te bekijken!

We zijn erg benieuwd wat jullie ervan vinden, dus mail je 
reactie naar communicatie@pg-lelystad.nl

En vergeet niet het duimpje omhoog natuurlijk

Vul de enquête van 
Venster nu in!
Een gloednieuw kerkblad van 55 pagina’s dik met veel 
persoonlijke verhalen.Deze maand heeft iedereen die lid 
s van de PGL en de HGL gratis s het Startvenster ont-
vangen..Dit Venster valt onder een speciale editie van het 
kerkblad. Drie keer per jaar (Pasen, Kerst en Startweek-
end) worden deze editie met extra artikelen verzorgd 
door de redactie van Venster.

De communicatiecommissie is erg benieuwd wat je 
van Venster vindt. Wij vragen je daarom onderstaande 
enquête in te vullen. Het zijn slechts zes vragen. Op deze 
manier krijgen wij een idee hoe u het magazine ervaart, 
of u dit waardevol vindt en of het aan uw verwachtingen 
voldoet.

Klik HIER om de enquête in te vullen

Voor de mensen die de enquête graag op papier willen 
invullen, liggen er een aantal bij de koster in de Ont-
moetingskerk. (NB. kruis aan wat van toepassing is; alle 
antwoorden worden anoniem verwerkt)

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de enquête,. 
De resultaten worden in een volgend Venster gepresen-
teerd.

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1700/events/recording/160180170001700
https://www.youtube.com/channel/UCLWddylHSFnMcuvvWQSuO7A
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRBzC1I78NsqAW2S0fcZP2kJvwq9Je0LQQFGAsQUo8dX9APA/viewform
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Theaterweekend 2020

Dit jaar alleen in aangepaste vorm. Maar 
ondanks de looproutes, 1,5-meter en mond-

kapjes is er toch nog een mooi stuk neergezet. 

Fotoverslag

Ook dit jaar werd er hard aan het decor 
gewerkt. Zo werd er een heuse persconferentie-

zaal geknutseld en een supermarkt

In de patio worden tentjes 
opgezet voor de video 

over kerkkamp

Iedereen boven 
de achttien had 
een hesje aan 
zodat alle min-
derjarige goed 
afstand konden

 houden

Ieder jaar is er weer het theaterweekend. Een weekend 
waar jongeren vanuit verschillende kerken in Lelystad een

 theaterstuk in elkaar zetten. 

http://pg-lelystad.nl
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Theaterweekend terugkijken?
Klik hier!

Ook Kees en Corrie leverden een 
bijdrage dit theaterweekend. Zij leg-

den uit hoe je je mondkapje 
NIET moet gebruiken

Er werd veel gelachen tijdens het weekend 

Met de nieuwe camera’s van 
de kerk werd een mooie regis-

tratie van het stuk gemaakt

In het Jeugdhonk werd hard
aan het decor gewerkt

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
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De kerk is elke 
dag open 
van 10 tot 12 uur

De kerk is elke morgen van 10:00-12:00 uur open voor 
bezoekers. Komt gerust binnen en geniet van een moment 
van rust, ga zitten om een kaarsje op te steken of drink een 
kopje koffie of thee. De Ontmoetingskerk is een open kerk, 

toegankelijk voor iedereen op tijden dat het mogelijk is.
 Wij vinden het leuk als je even langskomt, hou hierbij de 

corona voorschriften in acht.

In april verscheen er een artikel over het dagelijks open zijn 
van de kerk. Klik hier om dat te bekijken.

“Steek een 

kaarsje aan”
“Drink eenkopje koffieof thee”

“Voer een

goed gesprek”“Kom even tot rust”

http://pg-lelystad.nl
mailto:pastoraat%40pg-lelystad.nl?subject=
https://pg-lelystad.nl/wp-content/uploads/2020/10/Er-is-altijd-iemand-in-de-kerk.pdf

