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       B1. Algemene activiteiten  
 

Startzondag op Zondag 16 sept. om 11.00 uur.  
In en na afloop van deze viering, bij de opening van het nieuwe pastorale jaar, 
kunt u kennis nemen van alle activiteiten en cursussen die er het komende jaar 
georganisseerd worden.  
Ons jaarthema blijft “woorden én daden”. 
 

Oecumenische vieringen.  
In samenwerking met de Protestantse gemeente Lelystad www.pg-lelystad.nl 
zijn er jaarlijks 4 oecumenische vieringen, afwisselend in de Ontmoetingskerk en 
de Petruskerk. De data voor het komende jaar zijn: 23 sept.(Vredesweek), 28 
okt., 20 jan. 2019 (Week van gebed) en 16 juni 2019. Een gezamenlijke 
werkgroep bereidt deze vieringen voor. Voor data en locaties volg ‘De Oversteek’ 
of de website. 
 

Waterwijkvieringen 
Deze oecumenische vieringen zijn in 1987 voortgekomen uit een behoefte vanuit 
de Waterwijk. De Waterwijk werd toen gekenmerkt door sociale armoede en 
eenzaamheid. Inmiddels is hier het een en ander - gelukkig - veranderd, toch 
voorzien de vieringen nog steeds in een behoefte gelet op het aantal 
kerkgangers. Streven is om de vieringen laagdrempelig en interactief te 
houden.  Voorgangers komen uit de Ontmoetingskerk/PKN, de Petruskerk en 
andere gemeenten.  
De data voor de vieringen zijn zondag 16 sept., 28 okt., 16 dec.,  3 febr., 24 
mrt. en 19 mei, en beginnen om 10.30 uur, in basisschool Driestromen-
land  Voorstraat 336. Voor en na de vieringen is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten met een kop koffie of thee. Het thema van de vieringen voor 2018/19 
is “Jezus’ vrienden [die uit de Bijbel]”  Vanaf 10.00 uur staat de koffie 
klaar. Contactpersoon voor onze Geloofsgemeenschap is Willem van der Burg, 
tel. 227516. 
 
Week van gebed, 20 t/m 27 jan.  met thema ‘'Recht voor ogen”. 
Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek 
Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in 
Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor 
eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en 
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exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door 
samenwerking en solidariteit. Zie de website: 
www.raadvankerken.nl/pagina/5124/week_van_gebed_2019 
Meerdere kerken in Lelystad nodigen u dan van harte uit om één of meer 
gebedsbijeenkomsten (elke avond in een andere kerk) bij te wonen en samen 
met andere christenen te bidden. De invulling van elke samenkomst wordt 
verzorgd door de ontvangende kerk. De week begint met een oecumenische 
viering op zondag 20 januari in de Petruskerk. Het weekprogramma volgt in De 
Oversteek. 
 
Roze vieringen op zondag 7 okt. en zondag 14 apr. 2019.  
Op deze zondagen zal in Lelystad een Roze viering worden gehouden in de 
Ontmoetingskerk. De vieringen beginnen om 16.00 uur. 
In deze vieringen is ruimte voor verhalen, het aansteken van het licht, samen 
zingen en stil zijn. De viering is bedoeld voor iedereen: homo of hetero, bi, 
transgender of nog in dubio. Lid van een kerk of niet (meer). Uit Lelystad of 
daarbuiten. We willen elkaar ontmoeten, luisteren, zingen en vieren. Kom zoals 
je bent, want zo ben je welkom; je bent uniek en waardevol, wat je seksuele 
voorkeur ook is. Na afloop van de viering is er gelegenheid na te praten.  
Wil je zelf mee helpen in de voorbereiding van een viering dan ben je van harte 
welkom. Aanmelden kan via info@bureaugelijkebehandeling.nl 
 

Eucharistieviering met ontmoeting voor senioren op vrijdag 12 okt. 
Twee keer per jaar organiseert de werkgroep Seniorenpastoraat een viering voor 
de senioren in onze geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom. Na de viering is 
er een gezellig samenzijn. De eerstvolgende viering is op vrijdag 12 oktober om 
14.15 uur in de Petruskerk. De volgende is in de maand april. Houd hiervoor De 
Oversteek in de gaten. 80-plussers worden vooraf bezocht en persoonlijk 
uitgenodigd. Indien nodig kan voor vervoer worden gezorgd. 
 

Allerzielenviering 2 nov. 
In de viering van Allerzielen op vrijdag 2 november om 19.00 uur gedenken we 
onze doden in een viering met symbolen. We noemen de namen van hen die dit 
jaar zijn gestorven. Er is gelegenheid de namen van overleden familieleden en 
vrienden op te schrijven op lijsten die tijdens de viering in een mand op de 
gedachtenistafel staan. We branden lichtjes voor hen; lichtjes van hoop, van 
eeuwig licht en verrijzenis. Iedereen is welkom. De families die afgelopen jaar 
afscheid hebben genomen van een dierbare worden persoonlijk uitgenodigd. Zij 
krijgen aan het einde van de viering het gedachteniskruisje overhandigd. Na de 
viering is er koffie en kunnen we nog even napraten. 
 

Rouwbegeleiding 
De werkgroep persoonlijk pastoraat organiseert bijeenkomsten over rouwver-
werking. Mensen die een dierbare hebben verloren worden hiervoor persoon-lijk 
benaderd. Zo’n groep bestaat uit ca. 6 personen en komt ca. 5 x bijeen. 
 

http://www.raadvankerken.nl/pagina/5124/week_van_gebed_2019
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Bezoek Persoonlijk Pastoraat 
Vrijwilligers van de Werkgroep Persoonlijk Pastoraat hebben als doel zorg te 
dragen en aandacht te geven aan medeparochianen. Er wordt meestal op 
verzoek een bezoek gebracht, waarbij er een luisterend oor is of een gesprek 
over wat u bezig houdt ten aanzien van de kerk en het geloof. Aanleiding is vaak 
het verlies van een dierbare.  
 

Gemeenschappelijke ziekenzalving 
Eenmaal per jaar is er een gemeenschappelijke ziekenzalving in de kerk. 
Parochianen die in een kwetsbare fase zijn gekomen door ouderdom en/of 
langdurige ziekte, worden in de gelegenheid gesteld in een gemeenschappelijke 
viering het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen. Dit sacrament wordt 
in een eucharistieviering door een priester uit onze parochie toegediend, waarbij 
partner, kinderen of familie ook van harte welkom zijn. De datum wordt bekend 
gemaakt via de Oversteek, mededelingen in de kerk en de verzorgingshuizen. 
Nadat u zich heeft aangemeld,  wordt u bezocht door één van de leden van het 
Persoonlijk Pastoraat en wordt u nader geïnformeerd. 
 

Internationale Vieringen  
De Pax Christi geloofsgemeenschap organiseert tweemaal per jaar een inter-
nationale viering in de Petruskerk. Onze geloofsgemeenschap kent veel leden 
die hun roots in het buitenland hebben. In deze vieringen is er vooral aandacht 
voor de tradities, rituelen en liederen uit hun geboortelanden. Geen viering voor 
"buitenlanders" alleen, want deze vieringen zijn inspirerend en verrijkend voor 
alle parochianen. Na de vieringen zijn er internationale hapjes bij de koffie. Het 
versterkt de contacten in onze "multiculturele" geloofsgemeenschap.  
 

Engelstalige vieringen 
Voor de vele parochianen van buitenlandse afkomst is er elke 2e zondag van de 
maand om 15.00 uur in de Petruskerk een Engelstalige eucharistieviering met 
een buitenlandse priester. 
 

Kerstpakkettenactie  
In onze geloofsgemeenschap organiseerde werkgroep KeSa elk jaar een 
kerstpakkettenactie. We willen mensen die het financieel moeilijk hebben, of die 
om andere reden een moeilijke tijd doormaken, steunen en een hart onder de 
riem steken met een kerstpakket of attentie. We vragen de leden van de 
geloofsgemeenschap om daartoe hun ontvangen kerstpakket hiervoor geheel of 
gedeeltelijk beschikbaar te stellen. Ook kan men zelf een pakket maken of 
gewoon wat (houdbare) boodschappen inleveren. Men kan de actie ook 
financieel steunen. In De Oversteek leest u t.z.t. meer over de actie en waar en 
wanneer u uw pakket of producten kunt afgeven. 
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Kerst-inn 
Op 2e kerstdag wordt door een werkgroep bestaande uit leden van de Pax 
Christi geloofsgemeenschap en de Protestantse Gemeente Lelystad een Kerst 
Inn georganiseerd in de Ontmoetingskerk. We willen die dag een 
ontmoetingsplek bieden aan mensen die behoefte hebben om er even uit te zijn 
met de Kerst. De kinderen kunnen knutselen, tekenen en er wordt voorgelezen. 
Er is o.a. muziek en dans, schaken en dammen tegen een simultaan speler en 
natuurlijk bingo. Door een bekend persoon wordt een kerstverhaal voorgelezen. 
Er zijn hapjes en drankjes en een gezamenlijk kerstdiner. Over de hele dag zijn 
er zo’n 200 tot 250 bezoekers. Aan de maaltijd nemen 80 tot 120 mensen deel. 
Iedereen is welkom, kerkelijk of niet. 
 

Inzamelen voedsel voor voedselbank – 2e zondag vd maand 
Voedselbank  ‘De Korenaar’ zet zich in levensmiddelen te organiseren voor 
mensen die niet in hun dagelijks onderhoud kunnen voorzien. Wij kunnen 
bijdragen door iets van onze overdaad af te staan. Elke 2e zondag van de maand 
kunnen we houdbare levensmiddelen afgeven in de kerk. 
 

Weggeefhoek 
Bij de entree van onze Petruskerk hangt links aan de muur ons weggeefbord. 
Hierop kunt u allen uw overtollige spullen gratis aanbieden aan anderen, die 
deze spullen juist kunnen gebruiken. Plaats een duidelijke tekst, zo mogelijk met 
foto, en uw naam of telefoonnummer. Na contact kan de vrager de spullen om 
niet bij de aanbieder ophalen.  
 

Sobere maaltijden in de veertigdagentijd   
De veertigdagentijd is een tijd van vasten en bezinning. Een tijd om zelf bewust 
bezig te zijn met het maken van keuzes. Wat kunnen we zelf doen en laten voor 
een ander, voor een betere wereld. In deze tijd worden er samen met de 
Protestantse Gemeente Lelystad zes sobere maaltijden gehouden waarbij we 
ons hierop bezinnen. Samen onze weg daarin zoeken, elkaar in dat zoeken 
herkennen en bemoedigen. Deze sobere maaltijden zijn beur- 
telings in de Petruskerk en de Ontmoetingskerk op vrijdagavond 18.00uur. 
 

Kleine Geloofsgemeenschappen in Lelystad (KGG’s) 
Al vele jaren zijn er groepjes van parochianen die elkaar met regelmaat 
(afwisselend) thuis bij één van de deelnemers ontmoeten en met elkaar 
ervaringen uitwisselen over geloof en leven. Dit kan door bezinning en verdieping 
vanuit Bijbelverhalen (b.v. evangelie van komende zondag) of vanuit een boek 
over christelijke spiritualiteit (b.v. Hein Stufkens ‘De grondwet voor geluk’.). Vaak 
is er een gebedsmoment of een moment van stilte, luisteren naar mooie muziek 
of zang. Soms wordt zo'n bijeenkomst voorafgegaan door een maaltijd met 
elkaar. Ook zijn er andere activiteiten zoals barbecue, weekendretraite, een 
kerstviering, etc. Dit schept gelegenheid om vrijelijk met elkaar te spreken, hoe 
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je nu als christen in deze maatschappij leeft en je je geloof kan verdiepen. 
Eenieder is welkom om eens een kijkje te komen nemen. 
1) Dinsdagavond-groep komt de 2e en 4e dinsdag van de maand bij elkaar 
Contact: Bonita Klinge tel. 415642 of m.klinge2@kpnplanet.nl 
2) Woensdagavond-groep komt de 2e en 4e woensdag van de maand bij elkaar. 
Contact: Angela Rameijer tel: 288356 of g.rameijer@gmail.com 
3)Groep van Gabi van Moppes en Annie Boon; komt eens per maand samen. 
Contact: Gabi van Moppes tel. 246296 of vanmoppes@qmail.com 
 

Film kijken thuis 
De Pastoraatsgroep organiseert  evenals voorgaande jaren weer filmavonden 
op de zolder bij Richard en Petra waarop we met elkaar een goede film bekijken 
en nabespreken onder het genot van een hapje en een drankje. Aanmelden kan 
via e-mail: filmclub@parochienorbertus.nl 
Het programma voor komend seizoen ziet er als volgt uit: 
-Vrijdag 26 okt.:  La Piel Que Habito (Spanje 2011) Regie Pedro Almodóvar 
Sinds z'n vrouw stierf aan de gevolgen van brandwonden die ze opliep in een 
auto-ongeval, is de alom geprezen plastische chirurg Ledgard geobsedeerd door 
het aanmaken van een nieuw soort huid die z'n vrouw mogelijk had kunnen 
redden. Twaalf jaar later slaagt hij dankzij geavanceerde celtherapie erin deze 
huid in z'n lab te kweken. Om z'n doel te bereiken heeft hij er geen enkele moeite 
mee om ethische limieten te overschrijden door menselijke proefkonijnen te 
gebruiken. Maar dit is niet de enige misdaad die hij zal begaan...  117 min. 
-Vrijdag 21 dec.:   Human Flow (Duitsl. 2017), Regie Ai Weiwei 
Meer dan 65 miljoen mensen over de hele wereld worden door hongersnood, 
klimaatverandering en oorlog gedwongen huis en haard te verlaten in de grootste 
menselijke migratie sinds de Tweede Wereldoorlog. ‘Human Flow’ geeft, onder 
leiding van kunstenaar Ai Weiwei, een beeld van deze enorme menselijke 
migratie. De documentaire laat zowel de onthutsende omvang van de 
vluchtelingencrisis zien als de diepgaande persoonlijke verhalen van mensen die 
er middenin zitten.  140 min. 
-Vrijdag 22 febr.:  La Vita È Bella (Italië 1997), Regie Roberto Benigni. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een Italiaanse man met zijn vrouw en 
zoontje afgevoerd naar een Duits werkkamp. Om het kind het vooruitzicht van 
een zekere dood te besparen, stelt hij de reis voor als een spel, waarin je prijzen 
kunt winnen. De man gelooft er heilig in dat hij de geestelijke gezond-heid van 
zijn zoontje kan redden en gaat vastbesloten door met toneelspelen, zelfs 
wanneer ze in het kamp zijn aangekomen en keihard moeten werken. 122 
minuten 
-Vrijdag 12 apr.:  Layla M. (Ned. 2016) Regie Mijke de Jong 
De 18-jarige Layla is een jonge vrouw van Marokkaanse afkomst. Ze doet 
eindexamen vwo en is een fanatiek voetbalster. Met haar ouders, oma en broer 
woont ze in Amsterdam-West. Layla durft voor haar mening uit te komen. Ze 
stoort zich aan het negatieve beeld dat er is over Marokkanen en het islamitische 
geloof. Thuis heeft ze discussies hierover en Layla zet zich steeds meer af tegen 

mailto:m.klinge2@kpnplanet.nl
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de liberale opvattingen van haar ouders. Tegen hun wil en tot schrik en ergernis 
van haar beste vriendin en broer, sluit ze zich aan bij een groep jonge moslims 
die strijden voor acceptatie en het uitoefenen van hun geloof.  97 min. 
 

’Kunst’ in de kerk 
Vorig jaar is de mini-galerie o.l.v. Adri Appelman gestopt. Het afgelopen jaar is 
deze plek, in de gang naar de torenkamer van de Petruskerk, gevuld door de 
evenementen commissie voor ons 50 jarig bestaan. Vanaf de zomer, als de 
feestelijkheden voorbij zijn, lijkt het ons leuk om deze plek weer terug te geven 
aan u allen. 
Wie zou in deze minigang ‘kunst’ ten toon willen stellen die raakvlakken heeft 
met ons kerk zijn. U kunt contact opnemen via kink@parochienorbertus.nl 
We hopen op inspirerende tentoonstellingen. 
 

WhatsApp groep Pax Christi Lelystad 
De geloofsgemeenschap heeft een WhatsApp groep o.a. voor 
informatie over de viering van komende zondag. Aanmelden 
kan via: whatsapp.lelystad@parochienorbertus.nl   
Meer info op parochienorbertus.nl/whatsapp  
(ook voor de spelregels) 
 
Bibliotheek. 
In de Petruskerk is een uitgebreid aanbod van boeken op geloofsgebied.  
Zo zijn er boeken/boekjes voor alle leeftijdsgroepen en over allerlei 
geloofszaken. De bibliotheek is elke 1e zondag van de maand na de viering open 
in de voorzaal. De uitleen is gratis. 
  

mailto:kink@parochienorbertus.nl
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B2. Activiteiten voor kinderen en jongeren  
 
Kinderdoop 
De werkgroep kinderdoop verzorgt de voorbereiding van de ouders die hun kind 
willen laten dopen. Daartoe komt men samen met de doopheer één avond met 
de ouders bijeen voor bezinning op wat het sacrament betekent. Bij de viering 
van het doopsel is de werkgroep op de achtergrond aanwezig.  
De doopvieringen vinden zo’n 5 à 6 keer per jaar plaats in de Petruskerk. 
Opgave via het secretariaat 0320-250010. 
 

Doopduifjes 
Voor iedereen die gedoopt wordt in de Petruskerk wordt een ‘Doopduifje’ 
gemaakt met daarop de naam van de dopeling en datum van de doop. Tijdens 
de viering wordt het duifje opgehangen op het doopduifjestableau waar het blijft 
hangen tot de viering van ‘Doop van de Heer’ in januari. 
Op zondag 13 januari 2019 vieren we de Doop van de Heer en worden de 
doopduifjes uitgereikt aan iedereen die in het afgelopen jaar gedoopt is. De 
dopelingen of hun ouders worden uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te 
zijn en het doopduifje in ontvangst te nemen.  
 

Crèche 
Voor de allerkleinsten onder ons, van 0 t/m 4 jaar, is er eens per 3 à 4 weken 

crèche in de vorm van "Kom in de Kring". We komen bijeen 
rond een vlam, bloem en een doos. We zingen een lied, 
luisteren naar een verhaal uit een prentenboek, maken een 
knutsel en spelen samen. We sluiten af met een gebedje, en 
ons prachtige uitzicht op de kerkvijver zorgt er elke keer weer 
voor verrassingen. 
In de Oversteek, op de site en aan de poster bij de voordeur 

van de kerk kunt u de data van “Kom in de Kring” vinden. Vanaf 15 minuten voor 
aanvang van de viering zijn we aanwezig en kunt u uw kindje bij ons brengen. 
Er is ook plaats voor uw baby (er is een box aanwezig), wel graag zelf voor luiers 
en een set verschoning zorgen. Bij bijzonderheden of allergie graag even melden 
aan de begeleiding. Geef uw emailadres op dan kunnen we per mail een 
vrijblijvende uitnodiging toezenden. 
 

Kindje wiegen 
Op 2e kerstdag is er kindje wiegen. Dit is een kerstviering voor de allerkleinste 
kinderen (van 0-6 jaar) En de overige familieleden zijn ook van harte welkom. 
Op een leuke en pakkende manier wordt aan de kinderen het kerstverhaal 
verteld. Elk jaar wordt de geboorte van Jezus gevierd en elk jaar net weer even 
wat anders. Het blijft een verrassing hoe we het dit jaar doen.  
Na afloop wordt het gevierd met beschuit met muisjes. Ben je nieuwsgierig? Kom 
het mee vieren op 26 december om 11.00 uur. 
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Kinderwoorddienst (KWD) 
Vrijwel iedere zondag is er tijdens de viering een samenzijn voor de kinderen, de 
Kinderwoorddienst. Aan het begin van de viering worden de kinderen 
uitgenodigd om begeleid door Het Licht naar hun eigen ruimte te gaan waar zij 
zullen luisteren naar een verhaal uit de kinderbijbel, samen knutselen en met 
elkaar praten over de lezing. Tijdens gezinsvieringen blijven de kinderen gewoon 
in de kerkzaal. 
 

Jeugdcatechese 
a)In de Petruskerk wordt al meer dan 10 jaar jeugdcatechese gegeven aan 
kinderen van de basisschoolleeftijd. Sinds een paar jaar werken we met het 
project: ”Licht op ons pad”.  Hierbij krijgen de kinderen een werkboek dat 2 jaar 
beslaat. De basisschoolkinderen worden in 2 groepen verdeeld: groep 1 t/m 5 
en groep 6 t/m 8. De bijeenkomsten vinden 8 keer per jaar plaats tijdens de 
zondagochtendviering. 
b)Voor de jongeren van de middelbare school worden bijeenkomsten (na 
inventarisatie van de agenda’s) gepland op 8 vrijdagavonden per schooljaar. en 
wel van 20.00 tot 21.30 uur. 
 

Als begeleiders zijn we enthousiast over de 
nieuwe opzet, het is een leuk project. Wat voor 
de diverse leeftijdsgroepen goed aansluit op 
hun belevingswereld. Kijk voor meer informatie 
op de site: www.hetlichtoponspad.com 
Tijdens de lessen wordt naast inhoudelijk en interactief bezig zijn met geloof, 
gewerkt in het werkboek dat de kinderen elke bijeenkomst meenemen. Zo is het 
mogelijk dat u thuis kunt napraten over de onderwerpen welke zijn behandeld in 
de bijeenkomsten. Aan het werkboek en andere materialen zijn  kosten 
verbonden waarvoor wij €12,50 vragen voor 2 jaar. Voor de jongsten vragen we 
een bijdrage van €5; zij ontvangen dan kopieën i.p.v. een boek. Deze kunnen 
worden voldaan tijdens de eerste bijeenkomst. De planning van de 
bijeenkomsten krijgt u na opgave per mail. 
Wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden voor de jeugdcatechese (of heeft u 
vragen), mail dan naar: kindercatechese.lelystad@parochienorbertus.nl 
Graag voor 1 september. Na aanmelding wordt u verder via de mail op de hoogte 
gehouden van de bijeenkomsten. 
 

Palmpaasstokken maken 
Graag willen wij alle kinderen uitnodigen om met ons een palmpasenstok te 
maken. Het wordt een gezellige middag met leuke verhalen en creatieve 
bezigheden. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 13 april van 14.00 tot 
15.30 uur in de Petruskerk. In de viering op palmzondag gaan we met de 
palmpaasstokken in optocht door de kerk. Volg t.z.t. De Oversteek en de website 
voor meer informatie.   
 

http://www.hetlichtoponspad.com/
mailto:kindercatechese.lelystad@parochienorbertus.nl
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Eerste Heilige Communie  
Beste kinderen van groep vier van de basisschool. In 2019 mogen jullie je 
communie doen. De datum hiervoor ligt nog niet vast maar zal in april of mei 
liggen en wordt t.z.t. bekend gemaakt in de Nieuwsbrief/Oversteek en op het 
prikbord in de kerk.  
Als je staat ingeschreven in de parochie, dan ontvang je automatisch van de 
werkgroep een uitnodiging voor een informatieavond die zal plaatsvinden in 
oktober. Mocht je nog niet ingeschreven staan in de parochie, maar wel de 
communie willen doen, laat je ouders/verzorgers dan een mail sturen naar 
eerstecommunie.lelystad@parochienorbertus.nl 
 

We werken met de methode ‘Blijf dit doen’. We bereiden jullie en je ouders/ 
verzorgers in een half jaar voor op het doen van de communie. Na de 
herfstvakantie gaan we van start met het project. Verspreid over de maanden 
zijn er verschillende ouderavonden, ouder & kind bijeenkomsten en voor de 
kinderen meerdere bijeenkomsten op zondag tijdens de kerkdienst. Na de Eerste 
Heilige Communie wordt het project gezamenlijk afgesloten. Zoals de titel van 
het project al aangeeft, gaan wij ervan uit dat de voorbereiding op en de Eerste 
Heilige Communieviering zelf, een eerste stap is. We zien je daarna nog graag 
terug in de kerk!  
 

Vormsel 
Als je bent ingeschreven bij de parochie word je op basis van geboortejaar 
vanzelf uitgenodigd maar je kunt je ook zelf aanmelden, e-mail: 
vormsel.lelystad@parochienorbertus.nl  Er wordt gewerkt met het project ‘In vuur 
en vlam”. Begeleiding wordt verzorgd.  
 

Theaterweekend voor de jeugd,  
In het weekend  van 5 t/m 7 oktober  wordt er een Theater-weekend georga-
niseerd in de Ontmoetingskerk, voor de jeugd vanaf 12 jaar. Het is een zeer 
gezellige activiteit, zeker aan te bevelen. Ook is er behoefte aan begeleiding, 
dus ouders schroom niet! Voor opgave en aanmelding houd de website 
http://www.pg-lelystad.nl/jeugdweb/jongeren.html in de gaten. 
 

Dive the City. 
Een interkerkelijke jeugdactiviteit op 9, 10 en 11 november 2018. Voor jeugd van 
12 jaar en ouder. Met een groep leeftijdsgenoten ga je samen activiteiten doen 
en klussen opknappen voor onze kwetsbare - hulpbehoevende - medemens in 
onze eigen stad “Lelystad”  o.a.: tuin opknappen, ramen lappen, fruit tasjes 
ronddelen, voetballen met jeugd uit de wijk, pannenkoeken bakken, bingo 
organiseren. Super gezellig, een ervaring om nooit meer te vergeten. 
 

Filmavond voor jongeren vanaf 12 jaar. 
Sinds 2014 worden er filmavonden voor de jongeren van het voortgezet 
onderwijs gehouden. Jongeren van heel de Norbertus parochie zijn welkom. 
Samen kijken we in de Petruskerk een film op de beamer, daarna praten we na 

mailto:eerstecommunie.lelystad@parochienorbertus.nl
mailto:vormsel.lelystad@parochienorbertus.nl
http://www.pg-lelystad.nl/jeugdweb/jongeren.html
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over de film of over andere zaken die ons bezig houden. Het is een leuke en 
goede manier om met jongeren samen te komen. 
Als je interesse hebt kun je je opgeven via: jongeren@parochienorbertus.nl 
en krijg je een persoonlijke uitnodiging via de mail, met welke film we gaan kijken 
en wanneer. 
 

Kerkuitje voor de jeugd 
Ook komend jaar zullen we een uitje organiseren voor alle jeugd  die betrokken 
is bij de jeugdactiviteiten van de Petruskerk. Voor de kinderen van 4-12 jaar komt 
er een leuk dagje uit en voor de jeugd van 12-16 jaar  zal er weer een nacht 
gekampeerd worden. De invulling ervan blijft nog een verrassing, maar 
gegarandeerd hebben we veel plezier en gezelligheid. Er zal voldoende ervaren 
begeleiding aanwezig zijn. Houd de nieuwsbrief, het prikbord, De Oversteek en 
de parochiewebsite voor nadere informatie en opgave in de gaten. 
 

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag. 
Op donderdag 30 mei 2019 is het Hemelvaartsdag; dan gaan jeugd en 
volwassenen samen in alle vroegte op pad. We vertrekken om 6.00 uur, staan 
stil bij de betekenis van Hemelvaart, beleven een meditatief moment  en nuttigen 
samen van de door onszelf meegebrachte spijzen voor het ontbijt buffet. Ben je 
nieuwsgierig van aard, hou je van een avontuurlijke activiteit, geschikt voor alle 
leeftijden, wandel gezellig met ons mee. Meer info over locatie en opgave volgt 
t.z.t. op de parochiewebsite, de nieuwsbrief en De Oversteek. 
 

Gezinskoor kikolé 
Vind je zingen leuk, dan ben je vanaf 6 jaar van harte welkom bij het gezinskoor. 
Je leest het goed, gezinskoor, waar ook ouders welkom zijn. Eens in de 6 weken 
zingen we in een viering.  
We repeteren op vrijdag van 19.00 tot 19.45 uur. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden. Aan het eind van het seizoen sluiten we het jaar af met een uitje. 
Wees welkom. 
 
 

 

mailto:jongeren@parochienorbertus.nl

