Kerkdijk 12 3615 BE Westbroek.

info@hervormdwestbroek.nl
Westbroek, 28 januari 2022

Beste gemeenteleden,
Afgelopen dinsdag zijn er door de overheid weer nieuwe versoepelingen van het coronabeleid
bekend gemaakt. Dit betekent dat er ook wat ons kerkelijk leven meer mogelijk is. Wij stellen u
daarvan graag op de hoogte.

Kerkdiensten
Allereerst is het weer mogelijk om met meer dan vijftig mensen tijdens de kerkdiensten aanwezig te
zijn. Met in achtneming van de anderhalve meter komen wij dan op ongeveer 100 personen per
kerkdienst. Om het een en ander in goede orde te laten verlopen, vermelden wij nog even het
volgende:
Concreet betekent dit het volgende:
- Voor de ochtenddienst is het nodig u op te geven, voor de avonddienst niet.
- Opgave kan via kerkgebouw@hervormdwestbroek.nl of per telefoon 06-29628516 (Jan van Vliet),
uiterlijk vóór vrijdagavond 20:00 uur.
- N.B. Wie zich eerder voor alle diensten heeft opgegeven, hoeft dat nu niet opnieuw te doen. U
staat genoteerd.
- Hebt u zich opgegeven, maar kunt u toch niet naar de kerkdienst komen, meldt u dan alstublieft af.
Uw plaats kan dan door een ander worden ingenomen.
- Ontvangt u na opgave geen bericht, dan bent u van harte welkom in het kerkgebouw.
- Er is kinderoppas aanwezig.
- Iedereen houdt zich aan de basisregels, zoals handen ontsmetten bij binnenkomst, bij binnenkomst
en bij verplaatsingen een mondkapje dragen, de aanwijzingen van de koster opvolgen en bij
verkoudheid e.d. thuis blijven.
- Wij moedigen iedereen aan om zoveel als mogelijk is, in de kerk aanwezig te zijn. Mocht dit niet
kunnen, maak dan de kerkdiensten mee via internet of de kerktelefoon. Laten we zo als één
gemeente samen de Heere zoeken en dienen.

Kringen
Dankzij de versoepelingen kunnen ook kringen en verenigingen weer in gebouw Rehoboth
samenkomen. Ook voor de onderwegkringen is Rehoboth beschikbaar. Vanwege de regel dat je thuis
maximaal 4 mensen mag ontvangen, is het nog niet mogelijk om thuis als kring bij elkaar te komen.

Gebruiksregels voor Rehoboth
De gebruiksregels in Rehoboth zijn dezelfde als in alle openbare ruimten. In het bijzonder willen wij u
echter verzoeken om als u zich in het gebouw beweegt te allen tijde een mondkapje te dragen en 1½
meter afstand tot elkaar te houden. Zo kunnen we doen wat in ons vermogen ligt om de
verspreiding van het virus tegen te gaan.

De jeugd is het waard!
De afgelopen zondagen is via diverse afkondigingen naar de gemeente de oproep uitgegaan voor
jeugdclubleiding. Hierbij willen wij alsnog uw aandacht vragen voor deze oproep. Al jarenlang komt
in het winterseizoen wekelijks op vrijdagavond de jeugdclub bij elkaar. Het is een zegen en voorrecht

om de jeugd via deze club doormiddel van interactieve Bijbelstudies, spellen en creativiteit te mogen
opbouwen in het geloof en gemeenschap. In deze leeftijd is het kind in ontwikkeling en het is voor
hen van onschatbaar belang om leeftijdsgenoten te ontmoeten en mensen die het geloof uitdragen.
Zij hebben immers nog een hele toekomst voor zich waarin er nog veel keuzes worden gemaakt. Er
komt ook veel op de jeugd af en bij velen wordt tijdens deze leeftijd de basis gelegd voor het verdere
geloofsleven. De jeugd is een groep van onschatbare waarde en als gemeente zouden we juist op
hen extra betrokken moeten zijn. Maar door het tekort aan leiding staat de continuïteit van deze
club op het spel! Om wekelijks jeugdclub te kunnen blijven geven, zijn we hard op zoek naar leiding!
Komt u ons team versterken?!
Heeft u vragen of wilt u een keer mee kijken? Neem dan contact op met de jeugdouderling (Marko
Hardeman 06-21264259).

Benoeming diaken
Met dankbaarheid vermelden wij dat Cor Lam, Korssesteeg 1, 3615 AS Westbroek zijn benoeming tot
diaken heeft aanvaard. Hiermee zijn alle vacatures in de kerkenraad vervuld! De (her)bevestiging van
de (her)verkozen ambtsdragers zal D.V. plaatsvinden tijdens de morgendienst op 20 februari.

Tenslotte
Sommigen denken dat met de omikronvariant van het coronavirus de laatste fase van de pandemie
is ingetreden. Wie van ons zou dat niet graag willen geloven? Wij hebben allemaal wel genoeg van
dit virus. Sommigen, ouderen én jongeren, hebben zelfs erg onder de beperkingen te lijden. Laten
we daarom naar elkaar om (blijven) zien. Laten wij ook onze blik gericht houden op de HEERE. We
hebben soms een lange en moeilijke weg te gaan, toch gaan wij in Christus we niet alleen, maar met
de HEERE, Die niet alleen uitzicht, maar ook uitkomst geeft.
Namens de kerkenraad.
M. van der Zwan, V.D.M., dsvanderzwan@solcon.nl/(0346)281310
E.J. Hennipman, Preses, info@hervormdwestbroek.nl/06-20751648
P.S. Stuur deze mail gerust door naar andere gemeenteleden. Ontvangt u deze mail via iemand
anders, geef ook uw e-mailadres door aan info@hervormdwestbroek.nl en wij houden ook u op de
hoogte. Wilt u deze berichten niet meer ontvangen, stuur ons een bericht terug en wij halen u van
de lijst.

