
 

 

Kerkdijk 12  3615 BE  Westbroek,  info@hervormdwestbroek.nl 

                 Westbroek, 24 april 2020 

Beste gemeenteleden, 

 

Vandaag begint voor de kinderen en de jongeren de meivakantie. Voor hen, maar misschien nog wel 

meer voor de lesgevende ouders, een tijd om even op adem te komen. Hoewel vakantie in de huidige 

omstandigheden weer een bijzondere uitdaging voor ouders en kinderen met zich mee kan brengen. Er 

bestaan immers weinig mogelijkheden om buiten de deur afleiding te zoeken.   

 

Wij doen u daarom graag het idee aan de hand, om de komende week uw kinderen eens te vragen een 

tekening of kleurplaat te maken. Zij kunnen die dan vervolgens (inclusief hun naam en adres) tot 

18:00 uur op donderdag 30 april inleveren bij Marko & Mariska Hardeman, Dr. Welfferweg 17, 

3615AK Westbroek. Zij maken dan een fotocollage van de tekeningen en kleurplaten, zodat die tijdens 

het lied na het kindermoment in de kerkdienst van D.V. 3 mei kunnen worden getoond.  

 

De kinderen kunnen de kleurplaten of tekeningen maken naar aanleiding van het kinderlied Lied 616 

uit Weerklank, dat in de kerkdienst wordt gezongen. Een ander thema mag natuurlijk ook. Voor 

kleurplaten kunt u o.a. terecht op https://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/speciaal/kleurplaten. 

Nadat de kleurplaten en tekeningen zondags zijn getoond worden zij bij oudere gemeenteleden 

gebracht. Aan hen de vraag of zij de afzender een kaartje willen sturen. Dat is leuk voor de kinderen. 

Een kaartje ontvangen is voor iedereen en er worden er altijd al veel verstuurd. Wij moedigen elkaar 

aan om dat te blijven doen, om zo onze verbondenheid met elkaar en onze liefde voor elkaar te tonen. 

 

Een geheel ander punt waarvoor wij uw aandacht willen vragen is de voedselbank.  Zoals u weet 

bestaat daar een grote behoefte aan producten, met name aan diverse pasta en pastabenodigdheden, 

groente in blik en olie (olijfolie ed). Daarom roepen wij u op de voedselbank  te steunen. U kunt dat 

doen door vanaf maandag 4 tot en met woensdag 6 mei tussen 8.30 en 18.00 uur producten in te 

leveren in de kratten die daarvoor in Rehoboth zullen staan. 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.   

 

Langs verschillende wegen proberen wij in deze tijden contact met elkaar te onderhouden. Een van de 

mogelijkheden die zich daarbij aandient is Whatsapp. Dat kan een middel zijn om bijvoorbeeld een 

extra herinnering aan een gemeenteactiviteit te sturen. Wilt u daaraan meedoen, geef dan uw 06-

nummer door via info@hervormdwestbroek.nl. Ook met de nieuwsbrieven willen wij door blijven 

gaan, maar die zal vanaf nu wellicht minder frequent verschijnen. In ieder geval zult u er volgende 

week geen een ontvangen. 

 

D.V. komende maandag is het Koningsdag. Door de omstandigheden zal die er anders uitzien dan we 

gewend zijn. Wij vieren de verjaardag van koning Willem Alexander thuis, daarom is er nu sprake van 

woningsdag. Dat is wellicht minder gezellig, maar wat een voorrecht dat wij in tegenstelling tot vele 

anderen een woning mogen hebben. Mozes heeft het daarentegen over een nog groter voorrecht, dat je 

als mens ten deel kan vallen. Wij lezen in Deuteronomium 33: 27 dat hij tot Israël zegt: ‘De eeuwige 

God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen.’ In Christus mogen wij in die belofte aan 

Israël delen. Wat een zegen! Hoe de tijden ook zijn, wat er ook gebeurt, waar wij ook leven, de 

HEERE is ons thuis, Hij draagt ons door Zijn kracht.  

 

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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