Kerkdijk 12 3615 BE Westbroek, info@hervormdwestbroek.nl
Westbroek, 12 september 2020

Beste gemeenteleden,
September is gewoonlijk de maand waarin wij als gemeente ons voorbereiden op de
activiteiten in de het winterseizoen. Het vorige seizoen kwam abrupt tot stilstand. Vanwege
het coronavirus moesten alle activiteiten worden stilgelegd en was het zelfs niet meer
mogelijk om als gemeente tijdens de erediensten in het kerkgebouw bij elkaar gekomen.
Met dankbaarheid kunnen wij nu vaststellen dat er intussen wel weer het een en ander is
veranderd. Zo is het voor u weer mogelijk om de kerkdiensten in het kerkgebouw te
bezoeken. Het Woord kwam en komt dan weliswaar bij ons de huiskamer binnen via internet
en kerktelefoon en hopelijk daarmee ook in ons hart, maar de samenkomst van de gemeente
vormt een wezenlijk onderdeel van het christelijke leven. Daarom zijn wij dankbaar dat het
weer mogelijk is om samen te komen. Weliswaar kunnen we niet als voltallige gemeente
tijdens elke dienst aanwezig zijn, maar bij een goede spreiding kunt u tijdens één op de drie
diensten uw plaats in de kerk innemen. Wat fijn dat het dan ook weer mogelijk is om samen
(ingetogen) te zingen!
Aanmelding voor de kerkdienst is verplicht en op tijd afmelden is nodig
Om het een en ander in goede orde te laten verlopen volgt hieronder een bericht van de
werkgroep die zich bezighoudt met de reservering voor de kerkdiensten:
Bij dezen opnieuw enige uitleg rondom aan- en afmelden voor de kerkdienst.
Aangezien wij in de dienst samen (ingetogen) zingen en de 1,5 m. onderlinge afstand in acht
moeten nemen, zijn wij beperkt in het aantal mensen wat aanwezig kan zijn in de dienst.
Let op: daarom is opgeven noodzakelijk/verplicht, zowel voor de morgendienst als de
avonddienst.
Dit kan telefonisch of per WhatsApp op nummer 06-29628516 (Jan van Vliet) of per email:
kerkgebouw@hervormdwestbroek.nl.
Er zijn een paar mogelijkheden:
-U meldt zich aan voor iedere zondagmorgen en/of zondagavond en geeft uiterlijk
vrijdagavond vóór 20.00 uur door als u niet of met minder personen aanwezig denkt te zijn.
-Ook kunt u zich per keer, per zondag opgeven. Van belang is dat u dat ook doet uiterlijk
vrijdagavond vóór 20.00 uur.
Mocht het zijn dat er te veel aanmeldingen zijn, dan zou aan u gevraagd kunnen worden de
aanstaande dienst thuis mee te luisteren.
Zonder nader tegenbericht bent u dus van harte welkom!
Wij willen u dringend vragen aan het bovenstaande gehoor te geven, zodat wij weten wie we
in de diensten mogen verwachten.
Het is jammer als wij mensen afzeggen terwijl er mensen niet komen.
Dank voor uw medewerking!
Bediening Heilig Avondmaal
Naast de Woordverkondiging heeft ook de bediening van de sacramenten een belangrijke
plaats in de gemeente. Dankbaar zijn wij dat onlangs de Heilige Doop mocht worden bediend
en er ook voor de komende maanden doopsbedieningen staan gepland. 2
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Het is inmiddels ook weer vele maanden geleden dat het Heilig Avondmaal kon worden
bediend, maar ook dat is nu weer mogelijk. De vorm waarin het zal worden gehouden zal
echter anders zijn dan onze eerste voorkeur heeft. Gewoonlijk komen wij immers aan tafel
en dat doen wij, omdat de Heere Jezus Christus ook met Zijn discipelen aan tafel het brood
en de beker liet rondgaan. Vanwege de beperkingen is het nu echter praktisch onmogelijk
om het zo te doen.
Aangezien het belangrijk is dat het Heilig Avondmaal toch doorgang vindt, denkend aan de
woorden van de Heere: ‘Doe dat tot Mijn gedachtenis’, is er daarom gekozen voor een
andere vorm. Daarbij wordt u wel geroepen om naar de tafel te komen, maar bij de tafel
wordt u een stukje brood en een bekertje wijn aangereikt. Vervolgens is het de bedoeling dat
u beide meeneemt naar uw zitplaats. Als allen hun zitplaats hebben ingenomen spreekt de
predikant de gebruikelijke woorden uit (neemt, eet…) en vervolgens neemt u het brood tot u.
Vervolgens gebruiken wij op dezelfde wijze de wijn die is uitgereikt.
Om het een en andere veilig te laten verlopen is het nodig dat bij de nodiging (‘komt dan
want alle dingen zijn gereed!’) allen die ten avondmaal willen gaan tegelijk opstaan en in één
rij achter elkaar naar voren komen. Praktisch gezien betekent dit dat u vanaf uw zitplaats een
rondje door de kerk moeten lopen. Ook is het handig om bij voorbaat al een plaats op de
hoek van de bank in te nemen. Aangezien het verder lastig is om het één en ander in een
brief uit te leggen, zal ook tijdens de avondmaalsdienst uitleg hierover worden gegeven.
Tenslotte willen wij u er nog op wijzen dat de bediening van het Heilig Avondmaal zowel
‘ochtends en ’s avonds zal plaatsvinden, zodat ieder belijdend lid de mogelijkheid heeft om
deel te nemen.
Winterwerk
Als kerkenraad zetten we erop in om het winterwerk weer volledig op te starten. Nu het niet
mogelijk is om elkaar allemaal tijdens en rondom de kerkdiensten te ontmoeten, is het nog
belangrijker om in kleiner verband bij elkaar te komen. Wij zijn immers door de Heere Jezus
Christus samengebracht om samen in geloof achter Hem aan te gaan. Daarom wordt er in
deze weken flink aan gewerkt het jeugd- en kringwerk voor het komende winterseizoen vorm
te geven. In de loop van deze maand hoort u daar meer over.
Belangrijk is om nu reeds te vermelden dat voor alle kerkelijk activiteiten één voorwaarde
geldt, namelijk dat zij in een kerkelijk gebouw moeten worden gehouden, hetzij in Rehoboth,
hetzij in het kerkgebouw. Dat geldt ook voor de jeugdactiviteiten en de huiskringen, want
kerkelijke, en in het algemeen, groepsactiviteiten, mogen niet thuis worden georganiseerd.
Als kerkenraad, beheerders en kosters zijn we dan ook altijd bereid om met u mee te denken
over de mogelijkheden binnen de kerkelijke gebouwen. Er zal ook een overzicht van alle
veiligheidseisen worden gemaakt.
Welkom op de startdag!
Aan het begin van het winterseizoen houden wij als gemeente ook een startdag. Ook dit is
een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Meer informatie daarover treft u aan in de
uitnodiging die u samen met deze nieuwsbrief is toegezonden. U wordt allen van harte
uitgenodigd om u op te geven!
Kom naar de preekbespreking voor 15+ jongeren!
Het is ook een vaste gewoonte om ook tijdens een kerkdienst stil te staan bij de opening van
het winterwerk. Daarna is er altijd een preekbespreking voor de hele gemeente. Helaas is dit
laatste niet mogelijk, maar er wordt wel een preekbespreking voor alle jongeren van 15 jaar
en ouder georganiseerd. Daarom een extra oproep aan hen om op 27 september allemaal
naar de ochtenddienst in de kerk te komen om daarna met elkaar de preek te bespreken! 3
2

IZB-Focus
Tenslotte willen wij u nog op de hoogte brengen van de gang van zaken rondom IZB-Focus.
Na de gemeenteavond waarop wij met dankbaarheid terugzien is de kerkenraad weer in
overleg met de IZB gegaan. De uitkomst daarvan is dat wij het Focusmateriaal goed en mooi
vinden, maar het traject nu niet willen voortzetten. Dit besluit is enerzijds ingegeven door de
onzekerheden rondom het coronavirus, waardoor het ons niet verstandig lijkt zo iets groots
op te zetten. Anderzijds hebben in de besluitvorming ook de kosten van het Focus-traject
een belangrijke rol gespeeld. Die waren al hoog, maar bleken in de loop van de tijd nog
enkele duizenden euro’s hoger uit te vallen. Ook daarom hebben wij gemeend het Focustraject nu niet voort te moeten zetten. Tegelijkertijd blijven wij als kerkenraad ons bewust van
de noodzaak van het missionaire werk en de bezinning op de secularisatie buiten én binnen
de kerk. Wij blijven hier dus actief mee bezig en hopen u hiervan ook in de toekomst op de
hoogte te houden.
Tenslotte
Wij zijn ons ervan bewust dat wij u/jou in één keer heel veel informatie hebben gegeven.
Gelukkig staat alles op papier of in het document, zodat u/jij het nog eens rustig kunt
nalezen. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Intussen zien wij ernaar uit om ook in de komende tijd samen met u op te trekken. Dat doen
wij in het geloof dat wij niet toevallig aan elkaar verbonden zijn, maar door de Heere zijn
samengebracht. Geroepen om Hem en elkaar te dienen uit de liefde, door het geloof in onze
Heere Jezus Christus in Wie God zo uitbundig en welgemeend Zijn liefde voor u toont. Om
het met de woorden van Psalm 100 te zeggen:
De HEER is God; erkent, dat Hij
ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.
Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad,
M. van der Zwan, V.D.M., dsvanderzwan@solcon.nl/(0346)281310
R.J. van Oostrum, Scriba, info@hervormdwestbroek.nl/06-22483812
P.S. Stuur deze mail gerust door naar anderen. Ontvangt u deze mail via iemand anders,
geef ook uw e-mailadres door aan info@hervormdwestbroek.nl en we houden ook u op de
hoogte. Wilt u deze berichten niet meer ontvangen, stuur ons een bericht terug en we halen
u van de lijst.
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