Kerkdijk 12 3615 BE Westbroek, info@hervormdwestbroek.nl

Westbroek, 9 oktober 2020

Beste gemeenteleden,
Zoals u wellicht uit de media hebt vernomen, heeft de overheid afgelopen week overleg gehad met het
CIO, ‘Het Interkerkelijk Contact In Overheidszaken.’ Uitkomst van dit overleg was het dringende
advies aan de kerken om het aantal kerkgangers tijdens de zondagse erediensten terug te brengen tot
30 personen. Tevens wordt afgeraden om tijdens de erediensten te zingen. De Protestantse Kerk
Nederland heeft dit advies overgenomen.
Als kerkenraad hebben we in een eerder stadium van deze coronacrisis reeds besloten ons te laten
leiden door de adviezen van de Protestantse Kerk. Dat betekent dat, in aanvulling op de maatregelen
die vorige week al zijn genomen, vanaf D.V. komende zondag niet meer dan 30 mensen de erediensten
in ons kerkgebouw kunnen bijwonen. Een uitzondering wordt gemaakt ten aanzien van rouwdiensten,
waarbij het aantal aanwezigen in overleg met de koster kan worden vastgesteld.
U kunt zich voor de kerkdiensten opgeven via kerkgebouw@hervormdwestbroek.nl of per tel. 0629628516 (Jan van Vliet) en per adres/huishouden aangeven op welke zondagen en met hoeveel
personen u de kerkdienst wilt bijwonen. Er wordt dan gekeken wat onder de huidige omstandigheden
mogelijk is. Verder herinneren wij u aan het verzoek om als u naar de kerk kunt komen bij
binnenkomst in de kerk tot dat u op u zitplaats zit een mondkapje te dragen, en deze ook weer op te
doen als u de kerk verlaat. Dit geldt voor alle gemeenteleden in de leeftijd 13 jaar en ouder.
Dit besluit ten aanzien van de zondagse erediensten zal met zich meebrengen dat het aantal ouders dat
gebruik wil maken van de kinderoppasdienst zeer gering zal zijn. Daarom is besloten, om voor de tijd
dat het aantal kerkgangers niet boven de 30 personen zal uitkomen, de kinderoppasdienst geen
doorgang te laten vinden.
Aangezien het genoemde besluit ook met zich meebrengt dat er tijdens de diensten niet door de
gemeente kan worden gezongen, is de kerkenraad op zoek gegaan naar alternatieven. Wij denken dat
gevonden te hebben in het idee om gedurende deze periode van beperkingen elke dienst maximaal drie
gemeenteleden met een microfoon de opgegeven Psalmen en liederen met het orgel mee te laten
zingen. Dit zal i.v.m. technische aanpassingen vanaf volgende week zondag zijn beslag krijgen.
In aansluiting op het voorgaande, nodigen wij u van harte uit, om te overwegen een keer een
zangmoment voor uw rekening te nemen. Indien u hieraan uw medewerking wilt verlenen, kunt u zich
aanmelden bij scriba of predikant zij geven dan uw naam door aan de coördinator.
Het doel van dit alles is, dat tijdens de erediensten toch de Psalmen en liederen (voorzang en
kinderlied) ten gehore kunnen worden gebracht. Tevens wordt zo de luisteraars thuis ondersteuning
geboden om mee te zingen. Hiermee willen wij in deze tijden toch de lofzang met muziek en stem
gaande te houden, met het verlangen eens allen weer te kunnen zingen.
Hiermee hopen we u weer voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u verder nog vragen hebben,
neem dan contact op met onze predikant of de scriba.
Intussen begrijpen wij dat ook deze maatregelen voor de meesten van ons als een teleurstelling zal
worden ervaren. Ook als kerkenraad vinden wij het niet aangenaam dat wij dergelijke keuzes moeten
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maken. Het verlangen naar een geregeld kerkelijk leven, met de zondagse samenkomst van de gehele
gemeente als middelpunt, wordt alleen maar sterker. Toch lijkt dit de enige manier te zijn om onze
eigen gezondheid en die van de mensen om ons heen te beschermen.
Enige weken geleden mocht zelfs het Heilig Avondmaal nog worden bediend. Toen stonden wij stil bij
de geschiedenis van Jakob in Bethel. Jakob ontdekte daar in een droom dat de HEERE op die plaats
was, ook al wist hij er niets van toen hij ging liggen om te slapen. De HEERE kwam naar hem toe met
de rijke belofte dat Hij met Jakob zou zijn. Voor ons werd in de tekenen van brood en wijn en door de
verkondiging van Gods Woord zichtbaar en hoorbaar dat de HEERE ook in ons midden aanwezig was
en klonk de belofte dat Hij in de toekomst bij ons zou zijn. Dat is Gods belofte voor een ieder die in de
Heere Jezus Christus gelooft.
Zo waren wij die zondag evenals Jakob in Bethel, maar Jakob moest verder trekken. Hetzelfde geldt
voor ons. Die zondag ligt alweer ver achter ons, maar wat in Bethel gezien werd en gehoord blijft
waar! Dat gold voor Jakob, maar dat geldt niet minder voor de gemeente die door het geloof de Heere
Jezus Christus mag toebehoren. En intussen mag het ons bemoedigen, dat elke kerkdienst waarin het
Woord van God verkondigd mag worden, wederom een Bethel is.

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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