Kerkdijk 12 3615 BE Westbroek, info@hervormdwestbroek.nl
Westbroek, 8 mei 2020

Beste gemeenteleden,
Zoals u uit de media hebt kunnen vernemen worden de maatregelen, die in verband met het
coronavirus zijn genomen, in de loop van de komende weken en maanden versoepeld. Enerzijds kijken
wij er verlangend naar uit, anderzijds is het ook spannend. Wat zal het gevolg van deze versoepeling
voor de verspreiding van het coronavirus zijn?
Deze ontwikkelingen brengen intussen ook ten aanzien van ons kerkelijk leven vragen met zich mee.
Is het wellicht mogelijk om binnenkort, zij het in kleinere aantallen tijdens de eredienst in het
kerkgebouw aanwezig te zijn? Zo ja, hoe zullen we dat dan organiseren? Zijn er ook andersoortige
bijeenkomsten mogelijk waarbij wij elkaar kunnen ontmoeten? Het zijn dergelijke vragen waarover
wij ons als kerkenraad in de komende tijd zullen buigen. Zodra daarover meer bekend is, brengen wij
u uiteraard op de hoogte.
Inmiddels zijn wij dankbaar dat velen van u de digitale weg naar de kerk weten te vinden en die ook
bewandelen. Het doet goed om te weten dat wij zo toch met elkaar verbonden zijn. Daarnaast zijn er
ook andere wegen waarop we als gemeenteleden met elkaar in contact kunnen blijven en het mooie is
dat ook die daadwerkelijk worden bewandeld. Door middel van bellen, kaarten schrijven, appen,
mailen, zoomen, skypen, etc., etc., leven wij mee en zijn wij met elkaar in gesprek. Heel fijn!
Toen de maatregelen werden afgekondigd zijn wij ’s woensdags in de kerk ook een gebedsmoment
gaan houden. Het volgde op een kwartier waarin de klok werd geluid in verband met de landelijke
actie ‘klokken van hoop en troost’. Inmiddels werd die op 5 mei jongstleden afgerond, waardoor er
afgelopen woensdag alleen sprake was van een gebedsmoment. Gedurende de komende weken willen
wij dit gebedsmoment voortzetten, maar met wijzing van het tijdstip van 19:00 naar 19:30 uur.
Het gebedsmoment zal tevens een iets andere invulling krijgen. Zo zullen in elk geval mevrouw
Schuurman, Jaco Boshuis en Jaco de Jong afwisselend het orgel bespelen en liederen ten gehore
brengen. Het zou mooi zijn als daarbij een tweetal zangers met behulp van een microfoon mee zouden
zingen. Dat geldt overigens niet alleen voor het gebedsmoment, maar ook voor de zondagse
erediensten. Wilt u daaraan meewerken? Stuur dan een mail naar het mailadres van de scriba. Verder
zijn wij ook op zoek naar iemand die de video-opnamen voor het gebedsmoment wil verzorgen. Wilt
u/wil jij daaraan meewerken, laat het ook via het mailadres van de scriba weten.
Intussen is het allerbelangrijkste dat wij blijven aanhouden in de gebeden en daarbij de dankzegging
niet vergeten. De Heere Jezus zegt, zo lezen we in Johannes 16: 26 en 27: ‘Op die dag zult u in Mijn
Naam bidden, en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader Zelf heeft u liefgehad,
omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan.’
De Heere Jezus richt Zich hier tot Zijn discipelen en in hen tot de wereldwijde kerk van alle eeuwen.
Daarmee spreekt Hij ook ons aan en biedt ons een enorme troost. Als gelovigen in Christus mogen wij
weten dat de Vader ons liefheeft. Daarom hebben wij directe toegang tot Hem met onze gebeden en
dankzeggingen. Laten wij daarvan overvloedig gebruik maken. Wij hebben Hem nodig, Hij ziet ons
graag komen en bovenal, Hij is het waard!
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 emailadres 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.

