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De afgelopen weken  

‘Iedere zondag als ik in de Ontmoetingskerk ben, kijk ik als eerste 
naar de tafel voor in de kerk: staat er een gedachteniskaars? Voor wie 
zou die zijn? Het zijn woorden die ik diverse malen hoorde in de 
afgelopen weken. Misschien hebt u ze ook wel gezegd of gedacht.  

Het doet wat met de gemeenschap nu in korte tijd verschillende 
mensen zijn overleden. Het is vreemd en onwerkelijk te beseffen dat 
je vertrouwde en bekende gezichten niet meer zult zien. Mensen met 
wie we de gemeenschap opbouwden en lief en leed deelden. Dat kan 
nu niet meer. De gemeenschap verandert erdoor.    

Het doet ook wat met ieder afzonderlijk, merk ik, nu er in korte tijd een aantal mensen zijn 
overleden. Het gevoel van verdriet en gemis omdat je afscheid moet nemen van iemand die je 
kende en die je vertrouwd was, met wie je meeleefde, met wie je plezier had. Het gevoel van 
verslagenheid of bezorgdheid: het gaat zo snel, wie zal de volgende zijn? En ook misschien: 
wanneer zou ik aan de beurt zijn?  De dood van anderen kan zo ook heel dichtbij jezelf komen.    

Je weet het: niets is blijvend, alles verandert, ook ik ben niet blijvend, ik kom en ik ga. Hoe je 
daar tegenover staat, dat kan wisselen, vertellen mensen me. De ene keer vol vertrouwen dat 
God altijd met je is en dat je hoe dan ook geborgen zult zijn, ook als je zal sterven. Dan weer is 
er het besef dat je eens de dingen van het leven moet loslaten. Je bezittingen, bovenal de 
mensen die je lief zijn. Niet gemakkelijk. En: wat staat je nou werkelijk te wachten als het jouw 

tijd is om te gaan?                                                                                                     
Het overlijden van anderen kan al dit soort vragen en gedachten bij je 
oproepen. Ook gevoelens van gemis en verdriet om je eigen afscheid van het 
leven, ooit. Of juist verlangen daarnaar. 

Ik merk ook dat mensen het fijn vinden 
elkaar juist nu op te zoeken. Troost en 
houvast te vinden bij elkaar. Bezorgdheid en 
verdriet te delen. Ja, en ook te genieten van 
de goede momenten van samenzijn. 

Bemoedigd en getroost te worden door samen te luisteren 
naar hoopvolle woorden, samen te zingen, elkaars gezelschap 
en meeleven te vinden, verhalen te delen en goede 
herinneringen.  
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Mensen zeggen: ik ben zo blij dat ik bij een kerk hoor. 
Daar ben je welkom, om te vieren maar ook met je 
vragen en verdriet. Mensen merken ook op: we missen 
mensen en tegelijk gaat de kerk wel door!  

* Er zijn onlangs weer nieuwe ambtsdragers bevestigd.            
Jonge mensen die de gemeenschap willen voortzetten.     

* Er is de mooie uitnodiging van de jongeren om mee te 
gaan op excursie naar het Catharijneconvent in Utrecht. 
Daar is een tentoonstelling over Gospelmuziek.         
Iedereen welkom! Voor info, kijk op de website: 
https://pg-lelystad.nl/excursie-gospelmuziek-geef-je-op/ 
of vraag aan Eva. 

* En er is het mooie initiatief om één keer in de maand samen te eten in de Ontmoetingskerk. 
Eten in de kerk; elke 3e dinsdag van de maand van 17-19 uur. De catering wordt verzorgd door 
de Buurjongens. Kosten: vrijwillige bijdrage. Welkom op dinsdag 21 februari in het Jeugdhonk! 

* Welkom ook tijdens de koffieochtend, ook elke 3e dinsdag in de maand van 10-11.30 uur. 

* Er is de Ontmoetingsclub, om de 14 dagen in de 
Ontmoetingskerk. Kom eens langs, er is altijd een programma 
en er is gelegenheid elkaar te ontmoeten. 

Dit zijn hoopvolle en betekenisvolle initiatieven! 

In de kerk, de gemeenschap die we vormen, kunnen we 
samen rouwen en samen het leven vieren. Ook al missen we mensen, wij die nu leven mogen 
onze reis door het leven vervolgen. We zijn samen onderweg en tegelijk heeft ook ieder zijn 
eigen weg. En die mag je gaan, in het vertrouwen dat je gezien en gekend bent door de 
Eeuwige liefdevolle God. Hij heeft je het leven gegeven, Hij laat je niet los. Kader Abdolah 
schrijft: ‘In alle heilige boeken staat het: bij de schepping gaf God je een stukje van zichzelf 
mee’. Zo staat het ook in Genesis: God blies ons levensadem in de neus. Zo werd de mens een 
levend wezen. En zo blijft Hij met ons verbonden. Altijd! 

Zegenwoorden voor jou 

God zal met je meegaan 
als licht in je ogen 

als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 

en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt 

als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 

Vrede en alle goeds, Marjolen Veerbeek                                                     en woord dat je voorgaat. 

(tekst door ds. Sytze de Vries, muziek: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/god-zal-met-je-meegaan/) 

Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 
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