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PG Lelystad
Nieuwsbrief
Mei 2021    Klik hier om aan te melden 

Vooraf
Ja, het is al weer een 

tijdje geleden, maar er is 
weer een nieuwe nieuws-

brief! 
Deze keer mogen we 

aankondigen dat de kerk 
weer beperkt open mag! 
Er mogen maximaal 30 

personen in de kerk 
samenkomen. Hierover 
meer op pagina twee, 

maar eerst geeft
ds. Klaas de Lange een 

introductie hierover. 
Verder is er ook nieuws 
rondom de fondsenwer-
ving van de kerkenraad 

en over muziek in de 
kerk. 

Wij wensen je nog een 
hele fijne week en veel 

leesplezier!

De 
Nieuwsbriefcommissie

30 30 mensen mogen 
naar de dienst

Reserveer van 
tevoren op de site

Kijk op de site voor 
het laatste nieuws

Zie je zondag!
Gelukkig mogen we vanaf aanstaande zondag weer naar de kerk…. zij het 
met 30 tegelijk. Veel mensen zien er naar uit, ook wij. 
Elkaar treffen rond verhalen uit de Bijbel op een plek die zo vertrouwd is voor 
het beleven van geloof én ontmoeting met anderen. 
Hoewel dat laatste nog maar in beperkte mate kan. En het voelt vreemd dat 
je je moet aanmelden. “In de kerk ben je immers toch altijd terecht….?” 
Het kan nog niet anders, maar deze ruimte is er nu gelukkig. 
Kortom, meld je aan, je bent welkom!  
Tot (een) zondag!
 
Het pastoresteam

http://pg-lelystad.nl
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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

Weer naar de kerkdienst toe
We proberen op deze manier het bij-
wonen van een kerkdienst zo goed 
en eerlijk mogelijk te organiseren. De 
planner houdt bij het selecteren reke-
ning met dat wie nog niet aan de beurt 
is geweest als eerste mag komen. Als 
u zich heeft opgegeven en toch niet 
kan, is het daarom fijn als u zich af-
meld!

Niet digitaal?
We zijn ons bewust dat er gemeen-
teleden zijn die niet over digitale mo-
gelijkheden beschikken. We willen u 
vragen te proberen of u via familie, 
vrienden of kennissen in uw omge-
ving kunt inschrijven.

Nabije toekomst
We blijven de kerkdienst uitzenden 
via kerkdienst gemist. We wensen dat 
we snel met meer dan 30 personen 
naar de kerkdienst kunnen. Om alles 
voorlopig in goede banen te leiden 
is digitaal aanmelden nu nodig. Zo 
kunnen we ons goed houden aan de 
geldende coronamaatregelen. En dat 
is wat we allemaal willen toch? veilig 
naar de Ontmoetingskerk! 
En natuurlijk hopen we dat we op ter-
mijn ook weer mogen zingen tijdens 
en koffiedrinken na de kerkdienst. En 
als dit mag, dan verwachten we dat er 
niet meer hoeft te worden aangemeld. 
Een fijne gedachte, maar daar is nog 
geduld voor nodig.

Vanaf 30 mei mogen we weer 
in de Ontmoetingskerk een 
kerkdienst bijwonen! Het aantal 
gemeenteleden zal eerst nog 
beperkt zijn tot maximaal 30 
mensen (exclusief medewerkers). 
Om het bijwonen van een dienst 
goed te organiseren dient u vooraf 
te reserveren. Reserveren doet u 
via een link op onze website www.
pg-lelystad.nl

Uw Inschrijving aanpassen
In de e-mailbevestiging die u heeft 
ontvangen staat een knop (link) waar-
mee u uw aanmelding kunt wijzigen. 
Bewaar deze goed. Via deze link kunt 
u zich ook inschrijven voor toekomsti-
ge activiteiten of diensten. Ook als u 
uw inschrijving wilt annuleren omdat 
u onverhoopt toch niet kunt komen, 
kunt u dat doen via de knop in de 
e-mailbevestiging.

Hoe gaat het in zijn werk?
De eerste keer dat u wil reserveren klikt u op de link 
kerkdienst reserveren op onze website. U komt dan in de 
kerkbezoekplanner.

U geeft aan dat u bij de dienst wilt zijn, en het aantal personen.

U krijgt een e-mailbevestiging van uw inschrijving, met daarin een 
persoonlijke link naar uw inschrijving. 

Inschrijven voor de kerkdienst op zondag kan tot en met de 
vrijdagavond voor de dienst.

Het planningsprogramma maakt op zaterdag een selectie van de 
inschrijvingen (max 30 personen).

In de loop van de zaterdag ontvangt u een e-mail of u die zondag 
naar de dienst mag komen. Pas als u deze email heeft ontvangen 
weet u zeker dat u op zondag naar de kerkdienst mag!

Kan u onverwacht toch niet? Gebruik dan uw persoonlijke link om u 
af te melden, het liefst uiterlijk vrijdag! Dan kunnen we nog iemand 
anders in uw plaats laten weten dat die kan komen!

Alle volgende keren kunt u direct via uw persoonlijke link (terug 
te vinden in de bevestigingsmail) opgeven dat u graag naar 
een kerkdienst wilt. U ontvangt dan net als de eerste keer een 
bevestiging van de inschrijving en op zaterdag een definitieve 
reservering.
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Muzikale variatie
Meer muzikale variatie in de 
kerkdiensten
In de online kerkdiensten is een 
grote variatie aan muziek te 
horen. Naar aanleiding hiervan 
zijn er verzoeken voor meer 
muzikale variatie in de gewone 
kerkdiensten binnengekomen. De 
muziekcommissie heeft op verzoek 
van de kerkenraad hierover een 
advies geschreven. Dit advies sluit 
heel goed aan bij het beleid om te 
blijven zoeken naar nieuwe vormen 
van vieren. De kerkenraad heeft 
hier inmiddels mee ingestemd.

Wat gaat er gebeuren?
We hebben drie verschillende 
muziekstijlen benoemd, namelijk 
kerkmuziek, kerkmuziek+ en 
relipop. Bij kerkmuziek wordt in de 
dienst voornamelijk gebruik gemaakt 
van het Nieuwe Liedboek. Wat relipop 
inhoudt heeft u in het laatste nummer 
van Venster en op de website kunnen 

lezen  (Klik hier)
een voorbeeld hiervan is popmuziek 
zoals in The Passion is gebruikt. 
Kerkmuziek+ is een dienst met 
voornamelijk kerkmuziek, waarbij 
er ook ruimte is voor andersoortige 
muziek.
Deze muziekstijlen zullen worden 
afgewisseld. We streven ernaar om 
één keer in de vier weken een dienst 
met relipop te houden en één keer 
een dienst met kerkmuziek. Deze  
dienst zal vooral het karakter hebben 
van de voormalig ‘vroege dienst’.  De 
muziek op de overige zondagen zal 
kerkmuziek+ zijn.

Muziek is emotie
Voor veel mensen hangen geloof en 
muziek nauw samen of vallen zelfs 
samen. We hopen met deze aan-
pak dichter bij de verschillende mu-
ziekwensen, die in de gemeente le-
ven, te komen.

Gezamenlijk de schouders 
eronder!

Tijdens de kerkenraadsvergadering 
van 26 april is er gesproken over de 
aanpak van fondsenwerving voor 
onze kerk. Er lag een plan van de 
commissie fondsenwerving, waar-
aan verschillende mensen hebben 
meegewerkt. En om eerlijk te zijn, 
daar waren we als Kerkenraad 
enorm blij mee. Het mag duidelijk 
zijn dat er altijd geld nodig is voor 
het werk van onze gemeente; of dat 
nou de ontmoetingsclub is of het 
werk van onze predikant en pas-
toraalwerkers, of dat het de steun 
aan IDO is of aan de voedselbank. 
Of gewoon onze zondagsdiensten, 
live of op afstand.

Met dit plan is er een goede basis ge-
legd om aan de slag te gaan, en dan 
met z’n allen. Want het is duidelijk dat 
we niet achterover kunnen leunen. 
We zullen het met z’n allen moeten 
doen, we zullen allemaal ons steentje 

bij moeten dragen. Is het niet in tijd, 
dan toch ook in geld.

De Kerkenraad heeft het volste ver-
trouwen in de aanpak van de commis-
sie fondsenwerving, en is blij dat er 
een brede aanpak is, met de kerkrent-
meesters, de diakenen, de bijdragen-
commissie, de communicatiecommis-
sie en al die andere mensen die zich 
voor onze kerk inzetten.

In de volgende editie van Venster zal 
de Commissie Fondsenwerving meer 
uitleg geven, in september volgt er 
dan een bijeenkomst met de diverse 
betrokkenen. En dat allemaal met als 
doel het werk van onze kerk, in de 
meest brede zin van het woord, mo-
gelijk te blijven maken. 
Met uw steun!

Namens de Kerkenraad
Joop Wolff
Voorzitter
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Ook uw steentje bijdragen?
Print de nieuwsbrief en gooi hem 

door de brievenbus bij mensen die 
geen internet hebben. 

Agenda

Deze nieuwsbrief wordt
 gemaakt door: 

Daan en JP
Heeft u op- of aanmerkingen. 
Dan horen we dat graag. Mail 

naar: 
communicatie@pg-lelystad.nl

Algemene informatieNaar de kerk

Vanaf 30 Mei mogen er weer 
30 mensen naar de kerk. 

Meld je aan via de website
pg-lelystad.nl

en reserveer een plekje voor 
komende zondag!

Tot ziens!

Buiten Kinderkerk

De eerste Relipopviering

Zo. 30 mei 10:00 Kinderkerk
  10:00 Relipop
            viering

Zo. 6   juni 10:00 Kerkdienst
            Helilig 
            avondmaal

Zo. 13 juni 10:00 Oecumeni-
            sche dienst
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