
 

 

Kerkdijk 12  3615 BE  Westbroek,  info@hervormdwestbroek.nl 

                 Westbroek, 29 mei 2020 

 
Beste gemeenteleden,  
 
Graag brengen wij u middels een nieuwsbrief weer van een aantal zaken op de 
hoogte.  
 
Doe mee aan de Focusscan! 
Allereerst betreft dit de Focusscan (zie de bijgeleverde flyer). De kerkenraad heeft 
zich in de afgelopen maanden namelijk beziggehouden met de vraag of IZB Focus 
ook voor ons van belang kan zijn. IZB Focus is een 2-jarig traject, waarbij twee 
belangrijke bewegingen worden beogen. Allereerst een beweging naar binnen, naar 
het hart van de gemeente en naar ons eigen hart. Daarbij gaat het om de vraag: Wie 
is Jezus Christus voor mij/ons? Daarnaast wordt ook een beweging naar buiten 
beoogd, waarbij het gaat om de vraag hoe wij in deze tijd geloofwaardige getuigen 
van de Heere Jezus kunnen zijn.  
 
Als kerkenraad zijn wij daarom tot de conclusie gekomen dat IZB Focus ook voor ons 
nuttig is. Daarom wordt er de komende tijd ter voorbereiding op dit traject, onder 
begeleiding van de IZB, een FocusScan georganiseerd. De FocusScan is een 
onderzoek om de gemeente in korte tijd inzicht te geven in de missionaire 
mogelijkheden. 
 
De FocusScan wordt uitgevoerd door middel van een online vragenlijst aan zoveel 
mogelijk gemeenteleden voor te leggen. Dat gebeurt via de website 
www.izb.nl/focusscan. Aangezien deze scan alleen voor gemeenteleden is bedoeld 
wordt voor het invullen een wachtwoord gevraagd. Dit wachtwoord kunt u opvragen 
bij de kerkenraad. Het invullen duurt ongeveer 10-15 minuten. Maak de lijst wel in 
één keer af, dat voorkomt dat je de volgende keer opnieuw moet beginnen.  
 
Alle gemeenteleden vanaf 14 jaar nodigen wij van harte uit om de FocusScan in te 
vullen. Wij vragen u in het bijzonder om de tieners en de jongeren aan te moedigen 
aan dit onderzoek deel te nemen!  
 
Wanneer u niet in staat bent om de vragenlijst 
online in te vullen, is er ook een papieren versie 
van de vragenlijst beschikbaar. Deze wordt 
overigens al meegeleverd als de nieuwsbrief bij 
u thuis wordt bezorgd. Indien u de papieren 
versie hebt ontvangen, hopen wij die op 
zaterdag 13 mei weer op te halen.  
 
 
Het is de bedoeling dat de resultaten van de scan worden gepresenteerd tijdens een 
gemeenteavond, die we, indien mogelijk, in september samen met de IZB willen 
organiseren. We gaan dan ook aan de hand van enkele stellingen met elkaar over de 
uitslag in gesprek om zo uw verhalen achter de scores te kunnen horen. De IZB 
maakt vervolgens van het onderzoek en de gemeenteavond een rapport, dat met de 
kerkenraad zal worden besproken. 
 

http://www.izb.nl/focusscan


Bijwonen van de kerkdiensten 
Wij willen u ook graag informeren met betrekking tot de gang van zaken rondom de 
kerkdiensten. Zoals u in de media hebt kunnen vernemen, mogen er per 1 juni 
kerkdiensten worden gehouden waarbij dertig personen aanwezig zijn. Het aantal 
toegestane aanwezigen zal vervolgens per 1 juli worden verhoogd tot 100 personen. 
Wat fijn dat dit weer mogelijk is! Een commissie bereidt ook de mogelijkheid van 
diensten in ons kerkgebouw voor. We willen hierin geen overhaaste beslissingen 
nemen. Het is ons streven eind juni een eerste dienst met meer gemeenteleden te 
houden. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd. Intussen blijft het ons gebed, 
dat wij zo snel mogelijk weer allen samen kunnen komen, om zo samen, zoals Psalm 
116: 10 zingt, liefde en lof voor de HEERE ten offer te mengen, in ’t heiligdom waar ’t 
volk vergaderd is.  
 
Voedselbank 
Graag vragen wij hier ook uw 
aandacht voor voedselbank De Bilt. 
Vanaf maandag 7 tot en met 
woensdag 9 juni staan de kratten 
voor de voedselbank weer opgesteld in Rehoboth. Van 8:30 tot 18:00 uur kunt u op 
deze dagen uw producten inleveren. Op dit moment er is vooral behoefte aan het 
volgende: - Groente in blik of pot - Ontbijtgranen - Thee - Beschuit - Eieren - 
Pindakaas - Bloem - Pasta - Rijst - Olie . De voedselbank ziet uw bijdragen graag 
tegemoet! Mocht dat voor u echter 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’. Daarmee kunnen de benodigde producten 
worden aangekocht.   
 
Pinksteren 
Tenslotte willen we nog samen stilstaan bij het feit dat het bijna Pinksteren is: Het 
feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Wij vieren dat in een tijd dat het voor 
Nederland ongekend droog is en de schrale gevolgen daarvan zichtbaar worden. Dat 
doet ons uitzien naar regen die het land verkwikt en weer tot leven wekt. Het is dan 
ook veelzeggend dat de Heilige Geest in de Bijbel vaak met water wordt vergeleken.  
 
De Geest van God wekt ons op tot geloof en leven in de Heere Jezus Christus en 
doet je als gelovige daarin overvloeien. Zoals de Heere Jezus het Zelf heeft gezegd: 
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levende water zullen uit zijn 
binnenste vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, 
ontvangen zouden…) (Johannes 7: 38-39a). Pinksteren roept ons op tot het gebed: 
Zend ons die stromen o Heere! 
 
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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