
      Een brief voor u                                                17 mei 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? 

 

Het is onrustig in Israel. Palestijnen en 

Israeli’s maken het elkaar moeilijk deze 

dagen. Aan beide zijden is dreiging van 

geweld en gevaar. De ouderen in de 

Ontmoetingskerk weten van oorlog en 

vrede. Velen van u hebben het zelf 

meegemaakt in ’40-‘45, in de omgeving 

waar u woonde, in de gezinnen waarin u 

opgroeide.  

Oorlog en vrede: wij hebben in Nederland op 4 en 5 mei 

hierbij stilgestaan. Hoe kwetsbaar is het leven in vrijheid. 

Hoe kostbaar ook. Reden om dankbaar te zijn dat we wonen 

in een vrij land. Vooral wijsheid gewenst in al die gebieden waar de vrede ver te zoeken is. 

 

    -- 

 

De zondag na Hemelvaartsdag wordt ‘Wezenzondag’ 

genoemd. Als wezen waren de volgelingen van Jezus achter- 

gebleven nadat Jezus in de hemel was opgenomen. Wat nu? 

Hoe verder?  

 

Ook wij voelen ons wel eens alleen achtergebleven. Wat nu? 

Hoe verder?  

 

Jezus had zijn volgelingen gevraagd te wachten. Want Hij 

had hen hulp beloofd: Zijn geest zou komen om hen te 

bemoedigen. Die gebeurtenis is het Pinksterfeest. Het is een feest van Hoop.  

 

Ook voor ons zijn die verhalen opgeschreven. Nog steeds kunnen we lezen in 

de Bijbel: de Geest troost en is nabij, beweegt en bemoedigt. Pinksteren is 

daarom ook in onze tijd feest van Hoop.   
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Een lied en gebed tegelijk 

Heer, raak mij aan met uw adem, 

reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht. 

 

2. Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind. 

 

3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant. 

Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand. 

 

4. Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 

 

5. Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht!  
(Liedboek zingen en bidden 695) 

 
 
Top 3 
 
Een prachtig Pinksterlied hierboven. 
Het raakt me door de eenvoud van de 
woorden en door de mooie beelden die 
geschetst worden, hoopvol, liefdevol.   
 
Misschien hebt u ook wel zo’n lied.   
Of een paar liederen. Liederen die u  
opbeuren, bemoedigen, troosten, 
vrolijk en blij maken.  
Dat kunnen liederen zijn uit het liedboek, 
nieuwe liederen of liederen van Johan de Heer, 
Opwekking, etc. 
 
Wat zijn uw 3 meest geliefde liederen? 
Wat is uw Top 3?  
Als u wilt, laat het me weten! 
U kunt mailen, schrijven, tussen 10 en 12  

in de kerk brengen (op donderdag ben ik in 
de kerk). 
Adres: Ontmoetingskerk, Schor 4, 8224CM  

Ik maak een overzicht van alle liederen 
die worden ingestuurd en in een van de 
volgende brieven stuur ik het u toe. Zo 
krijgen we een mooi en inspirerend 
overzicht.    
 
   

Gezegende Pinksterdagen en alle goeds 

toegewenst vanuit de Ontmoetingskerk. 

Marjolen Veerbeek, ouderenpastor 

Zegen 

 

Er komen stromen van zegen 

Dat heeft Gods Woord ons beloofd, 

Stromen, verkwikkend als regen, 

Vloeien tot elk die gelooft. 

Stromen, stromen van zegen, 

Komen als plasregens neer. 

Nu vallen drupp’len reeds neder 

Zend ons die stromen, O Heer. 
(Joh de Heer) 

 
 


