
      Een brief voor u                                        1 maart 2021 

 

Van Marjolen Veerbeek, ouderenpastor van de Protestantse Gemeente Lelystad 

Telefoonnummer: 06 – 45 73 27 27 en emailadres: mveerbeek@pg-lelystad.nl 

Van harte hoop ik dat het goed met u is. Elkaar ontmoeten is niet vanzelfsprekend in deze 

coronatijd. Voorzichtigheid en veiligheid voor ieder staan voorop. Met af en toe een brief 

proberen we als kerk contact te houden. Mocht u mij willen spreken, belt u mij dan? 

           
Voor wie wil jij er zijn? 
Die vraag vinden we meestal niet moeilijk te 
beantwoorden. In ons gelovig leven hebben we geleerd er 
te zijn voor elkaar. We willen er zijn voor ieder, binnen en 
ook buiten de gemeente die op ons pad komt. We willen 
er in de eerste plaats zijn voor de mensen die ons lief zijn, 
onze gezinnen, familie, vrienden, buren, voor mensen die 
we kennen in de groepen waar we deel van uitmaken.  
Voor wie wil jij er zijn? 

 
Wie is er voor jou?  
Die vraag is moeilijker te beantwoorden, merkte ik toen ik er in een groepje over sprak. En 
dan niet omdat er zo weinig mensen zijn die aandacht en zorg voor ons hebben. Maar als 
je het omdraait: naar wie zou je zelf toegaan als je hulp 
of zorg of aandacht nodig hebt, dat is lastiger. Dat doen 
we niet zo gauw.  
 
Hoe komt dat dat we dat moeilijk vinden? Iemand zei: 
het kan moeilijk zijn kwetsbaar te zijn, afhankelijk. 
Moeilijk soms om toe te geven: ik red het even niet 
alleen. Misschien denk je: een ander vindt het vast gek of 
heeft kritiek op mijn verhaal. Of denk je:  ik ben de enige 
die heeft wat ik heb. Of omdat ik vind dat ik alles maar 
zelf op moet kunnen lossen. En zo blijven we dan in ons eentje doormodderen.  

 
Wie is er voor mij? Het bijzondere is dat op de momenten dat ik terugkijk op mijn leven en 
dacht aan de momenten dat ik er alleen voorstond, er toch altijd mensen waren met zorg 
en aandacht voor mij. Altijd wel iemand die naar me wilde luisteren, die me goed deed. Ja, 
daar zie ik Gods goedheid in. Zijn zorg voor mij. Wie is er voor jou? 
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Ik ben er voor jou 
Mooie woorden zijn dat. Woorden die klinken 
uit de Bijbel. God laat ons weten wie Hij is: Ik 
ben. Ik ben er. Ik ben er voor jou. God die ons 
ziet, ons kent.  
 
In deze weken voor Pasen staan we stil bij het 
leven van Jezus. Hij liet ons weten wat 
barmhartigheid is: de hongerigen eten geven 
en de dorstigen drinken geven, de naakten 
kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, 
de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken 
en de doden begraven.  
Als uiterste daad van barmhartigheid gaf Jezus 
zijn leven en stond op uit de dood.  
Daarmee liet Hij ons zien: Ik ben er voor jou! 

 
lied 934 – Ik ben (Piet van Midden) 

1. Ik ben voor jou een nieuwe naam. 
Ik ben je God en hiervandaan 
ga ’k als je schaduw met je mee 
door de woestijn en door de zee. 
 
2. Ik ben er als het leven lacht. 
Ik ben er voor je in de nacht. 
Ik ben er in je hoogste lied. 
Ik ben er als je ’t niet meer ziet. 
 
3. Ik ben de weg waarop je gaat. 
Ik ben er zelfs ten einde raad. 
Ik ben gegeven als je brood. 
Ik ben in leven en in dood 

je vriend.                                                              Zegenbede 

Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 

Jullie zullen Mij aanroepen en tot Mij bidden, 

en Ik zal naar jullie luisteren.  

Amen 

 
Hartelijke groet, alle goeds, Marjolen Veerbeek 
 

Stuur een kaartje naar de kerk met een paaswens: 
Ontmoetingskerk, Schor 4, 8224 CM Lelystad 

VOOR WIE WIL JIJ ER ZIJN?  

WIE IS ER VOOR JOU? 

Wil je je antwoord delen? Dat 

kan door te mailen naar: 

ikbenervoorjou@pg-lelystad.nl 

of te schrijven naar 

M.Veerbeek, Schor 4, 8224 CM  

Lelystad.  

Bellen kan ook: 06-45732727 


