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PG Lelystad
Nieuwsbrief
Juni 2021   Meld je aan via de website pg-lelystad.nl

Vooraf
Hoera!

 Deze nieuwsbrief 
brengt goed nieuws! 
We mogen kennis 
maken met onze 

kandidaat jongeren-
predikant. 

Daarnaast mogen we 
binnenkort weer met 
zestig personen naar 

de kerk. 
Lees er alles over in 

deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier!

De 
nieuwsbriefcomissie

Kandidaat Jongerenpredikant
Vrijdag 11 juni is er een 
gemeenteberaad waar 
iedereen kan kennismaken 
met de kandidaat 
jongerenpredikant. 
Omdat we ons willen houden 
aan de corona regels is er een 
programma samengesteld. Zo 
kunnen kinderen en hun ouders 
onder het genot van een pan-
nenkoek kennismaken met de 
jongerenpredikant. Daarna kun-
nen de jongeren in de vroege 
avond terecht in het jeugdhonk. 
De ontmoetingsavond eindigt met 
een gemeentebreed programma 
waarbij 60 gemeenteleden in de 
kerkzaal aanwezig kunnen zijn. 

Hiervoor moet je je wel van tevo-
ren aanmelden. Lees het pro-
gramma voor alle in’s en out’s.
 
Geef je mening
Na afloop van de gemeenteavond 
kunnen alle gemeenteleden die 
aanwezig zijn in de kerk kunnen 
hun mening geven door middel 
van rode en groene briefjes. Men-
sen die vanuit huis hun mening 
willen geven kunnen dit geduren-
de de kennismakingsavond doen 
via de mail of via whatsapp. Hier-
bij moeten mensen wel hun naam 
vermelden. Na het gemeentebe-
raad zal de kerkenraad dan een 
besluit nemen.

Programma
18:00 - 19:00: Kinderen en ouders krijgen pannenkoeken!
vanaf zes uur worden jonge ouders en kinderen uitgenodigd in zaal 6. 
Zij krijgen pannenkoeken en kunnen zo informeel kennis maken met 
de beoogde predikant

19:15 - 20:15: Jongeren zijn welkom!
Vanaf kwart over zeven worden de Betweeners en de jongeren van 
Brøn met hun leiding uitgenodigd in het jeugdhonk om kennis te 
maken.

20:30 - 21:30: Alle gemeenteleden (maximaal 60 personen)
Vanaf half negen worden de jong volwassenen en andere belangstel-
lenden uitgenodigd in de kerkzaal. Zij moeten zich tevoren opgeven 
via de website www.pg-lelystad.nl (maximaal 60 personen)

Kennismaking vanuit de huiskamer
Tijdens de bijeenkomst vanaf 20:30  kan je meekijken via 
‘Kerkdienst gemist’ en reageren en/of vragen stellen via de mail 
(secretaris@pg-lelystad.nl) of via whatsapp (06 28207455)
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Met 60 personen 
naar de kerk
Vanaf 20 juni mogen we weer met 60 
personen naar de kerk mogen. 
U moet zich hiervoor aanmelden via de website 
(www.pg-lelystad.nl) Mocht u echt niemand heb-
ben die u hierbij kan helpen, dan kunt u op werk-
dagen (maandag tot vrijdag) tussen 19.00 - 20.00 
uur bellen met mevrouw Tineke Bijl 0320 223474.

Geslaagde 
kinderkerk
Zondag 30 Mei gingen de kinderen naar buiten 
met kinderkerk, en met heerlijk weer!
Het bijbelverhaal ging over Nicodemus en de 
Heilige Geest. Ook gingen de kinderen wind 
vangen. Een geslaagde kinderkerk!
Meer foto’s zijn te zien op de website
www.pg-lelystad.nl
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