
 

 

 

 

Kerkdijk 12  3615 BE  Westbroek,  info@hervormdwestbroek.nl 

                 Westbroek, 3 april 2020 

Beste gemeenteleden, 
 
Afgelopen zondag was het de eerste keer dat iedereen de kerkdiensten kon meemaken via een beeldverbinding. Wij 
zijn blij en dankbaar dat dit mogelijk is. Zeker nu de maatregelen van de overheid tot 1 juni van kracht zullen blijven. 
Wilt u meekijken, dan kan dat via https://www.youtube.com/channel/UCiX8n0nh4y-ib-XwxmFk8bg of door in YouTube 
te zoeken naar Hervormde Gemeente Westbroek eo. Meeluisteren blijft natuurlijk ook mogelijk via 
www.kerkdienstgemist.nl en de kerktelefoon.  
 
Langs deze wegen kunnen we nu als gemeente ook rondom Goede Vrijdag en Pasen samen blijven komen. De 
kerkdiensten zullen worden gehouden op de gebruikelijke tijden, zoals vermeld in het kerkblad en op de website. 
Helaas is het niet mogelijk dat op 2

e
 Paasdag de kerkdienst door de jeugd wordt verzorgd. Daarom zal er dienst 

worden gehouden onder leiding van ds. M. van der Zwan en jeugdouderling M. Hardeman. Wel zal er gebruik worden 
gemaakt van de liturgie die eerder door de jeugd is ingevuld.  
 
Ook de jaarlijkse Paasviering voor ouderen en alleenstaanden kan dankzij de techniek, zij het op een andere manier, 
toch doorgang vinden. Op 7 april kunt u vanaf 10 uur luisteren naar de woorden en de liederen uit de liturgie die onder 
de doelgroep is verspreid.  
 
Nu de periode van alle overheidsmaatregelen is verlengd tot 28 april is landelijk besloten door te gaan met het luiden 
van de ‘klokken van hoop en troost’. Daarom zal de komende 4 weken op woensdagavond van 19:00-19:15 uur de 
klok worden geluid en vervolgens een moment van gebed worden gehouden. Wij nodigen elkaar van harte uit om via 
de bovengenoemde kanalen hierbij aan te sluiten.   
 
In het bijzonder vragen wij hier uw aandacht voor de inzameling voor de voedselbank. Gewoonlijk vindt die op de 1

e
 

zondag van de maand plaats, maar in de huidige omstandigheden moeten we dat nu anders invullen. De behoefte 
aan onze bijdragen blijft namelijk bestaan. Daarom kunt u komende week op maandag, dinsdag en woensdag tussen 
8.30 en 18.00 uur producten inleveren in de kratten die in Rehoboth zullen staan. Mocht dat voor u niet mogelijk zijn, 
dan kunt u ook geld overmaken op NL51 RABO 0369103440 t.n.v. diaconie Hervormde Gemeente te Westbroek, 
onder vermelding van ‘voedselbank’. Zo kunnen de benodigde producten worden aangekocht.   
 
Wellicht heeft u gelezen dat de landelijke voedselbanken, maar zeker ook die in de gemeente de Bilt, grote behoefte 
hebben aan producten, maar niet alles meer op de reguliere manier ontvangen. Wij kunnen hen daarbij helpen, door 
gericht producten aan te leveren. Uit recent contact met de voedselbank van de Bilt is gebleken blijkt dat er dringend 
behoefte is aan de volgende producten: De diverse pasta en pasta benodigdheden, groente in blik, olie (olijfolie 
ed).Voor vragen over de voedselbank en de manier waarop zij omgaan met hun werk in deze tijd, zie website; 
www.voedselbankdebilt.nl  
 
Tenslotte, wij leven toe naar de 7

e
 lijdenszondag, het begin van de zogenaamde ‘Stille Week’. Stiller dan anders is het 

nu wel op straat, maar in de huizen kan het verre van stil zijn. Vanwege de kinderen die niet naar school kunnen en  
de media die we meer aandacht geven. Hoe stil is het in ons hoofd en in ons hart? Ondanks dat we in deze tijd stil 
worden gezet bij onze kwetsbaarheid en het feit dat wij niet alles in de vingers hebben. Laat daarom, met de dichter 
van Psalm 62, onze ziel stil zijn voor God. ‘Want’, zo zegt hij, ‘van Hem is mijn heil.’ Stil zijn met verwachting, ook in 
deze tijd, want na de Stille Week en Goede Vrijdag wordt het Pasen: Christus overwint! 
 

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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