
 8 maart 2023                    DE KETTINGBRIEF    
 

Door Marjolen Veerbeek, ouderenpastor van de Protestantse Gemeente Lelystad 

Telefoonnummer: 06 – 45 73 27 27     E mailadres: marjolen.veerbeek@pg-lelystad.nl 

Uit liefde voor jou 

We zitten midden in de 40-dagentijd, de periode van As-woensdag tot Pasen. Van oudsher een 
tijd van inkeer, bezinning en gebed. Ik neem dit jaar wat meer de tijd om te vertragen, te lezen, 
de stilte te zoeken en ik merk dat het me goed doet. Doet u ook iets juist wel of juist niet in 
deze tijd? Laat het me weten of schrijf het op en doe het dit weekend in een doos in de kerk. Er 
komt een artikeltje over in Venster. 

Het is ook een tijd waarin we stilstaan bij het lijden van Jezus en het lijden van mensen ver weg 
en dichtbij. Kerk-in-Actie heeft dit jaar als thema voor de 
40-dagentijd: Uit liefde voor jou. Je kunt sparen voor een 
project in Moldavië, waar jong en oud elkaar helpen en zo 
van betekenis kunnen zijn voor elkaar. 

Uit liefde voor jou. Prachtige woorden. Mooi als je deze 
woorden mag ontvangen. Ook mooi om ze te kunnen 
geven aan iemand anders. Woorden die laten merken dat 
je voor iemand van betekenis wilt zijn. Jezus leerde ons 
hoe we dat kunnen doen. Hij leerde ons over de liefde van 
God voor ons. En dat liefde het belangrijkste is wat er is: liefde voor God, voor elkaar, voor 
anderen. En Hij leerde ons te delen.   

Liefde  

Een beetje liefde 
Kan als een druppel water zijn 
Die een bloem de kracht geeft 
Zich weer op te richten. 
Een beetje liefde 
Kan een mens genezen! 
Een mens genezen is hem helpen 
De verloren moed terug te vinden. 
Meer dan door je mond 
Zal de liefde spreken 
Door de zachtheid van je handen 
De tederheid van je gelaat 
En de aandacht van je hart!      Vertaling: doe op je eigen plek waar 
(Phil Bosmans)                                                                           je goed in bent. Al die kleine goede daden  

bij elkaar maken de wereld overweldigend beter 
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Gebed 
 
God, fluister het tot mij;  
in de stilte van de dag,  
in het piekeren in de nacht,  
in de stappen die ik zet,  
dat U met mij op weg bent.  
 
Fluister het mij in,  
als de twijfel mij overvalt,  
als cynisme mijn geloof verjaagt,  
als alles zinloos lijkt,  
dat U mij niet loslaat.  
 
Fluister tot mij, 
vriendelijk en beslist, 
dat U de vaste grond wilt zijn onder 
mijn voeten,  
als daglicht om mij heen zult zijn,  

de toekomst      Agenda: 

die mijn vertrouwen wenkt. Amen  17 mrt, 19.30 : St Patricksdayfeest 

       21 mrt, 10.00 : koffieochtend 

Mensen               17.00 : maaltijd in de kerk 

        2 april         : begin Stille Week 
Mensen hebben mensen nodig 
om elkaar te dragen 
om elkaar tot leven te brengen. 
 
Mensen hebben mensen nodig 
om voor elkaar op te komen 
om samen te werken 
aan welzijn en geluk 
 
Mensen hebben mensen nodig 
om te laten zien wie U bent 
God van liefde 
God van gerechtigheid. 
 
Wek dan die kracht in ons. 
Doe die liefde in ons ontvlammen 
die ons omkeert naar elkaar 
die ons doet zorgen voor elkaar. 
 
Dat wij U liefhebben. 
Dat wij onze naaste beminnen. 
Dat wij onszelf kunnen beminnen.  Alle goeds en hartelijke groet, 
(Marinus van den Berg)    Marjolen Veerbeek 

Bijbelverhalen in de 40-dagentijd en Pasen in de 

Kindernevendienst, met vragen om over na te denken 

Zondag 26 februari 2023 De verzoeking in de woestijn 
      Matteüs 4:1-11 -   Waar zeg jij nee tegen? 
Zondag 5 maart 2023 De verheerlijking op de berg 
      Matteüs 17:1-9 -   Waar ga jij van stralen? 
Zondag 12 maart 2023 Jezus en de Samaritaanse vrouw 
      Johannes 4:5-26 -  Bijzondere ontmoeting 
Zondag 19 maart 2023 Genezing van een blinde man 
      Johannes 9:1-41 -  Open je ogen! 
Zondag 26 maart 2023 De opwekking van Lazarus 
      Johannes 11:1-44 -  Kom! 
Zondag 2 april 2023, Palmpasen De intocht in Jeruzalem 
      Matteüs 21:1-11 -   Waar hoop je op? 
Zondag 9 april 2023, Pasen Het lege graf 
      Johannes 20:1-18 -  Alles wordt anders! 


