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

Beste gemeenteleden,
Graag brengen wij u weer door een nieuwsbrief op de hoogte van een aantal
ontwikkelingen. Deels is de informatie ook in het kerkblad te vinden, maar hiermee is
zij toegankelijk voor een breder publiek. Bovendien is er ook nog nieuws met
betrekking tot IZB- Focus te melden.
Ochtenddiensten vanaf 21 juni
Graag vestigen wij uw aandacht op de mogelijkheid om D.V. vanaf zondag 21 juni
om als gemeentelid weer de kerkdiensten in het kerkgebouw bij te wonen. Wij
hebben gekozen om de komende tijd die mogelijkheid alleen met betrekking tot de
ochtenddienst te bieden. Op 21 en 28 juni mag het aantal aanwezigen niet hoger zijn
dan 30, vanaf juli zijn 100 personen toegestaan. Aangezien met in achtneming van
de regels, 100 personen niet in ons kerkgebouw passen, is een maximum van 80
vastgesteld.
Het aantal toegestane aanwezigen mag hierbij niet worden overschreden. Daarom is
reservering verplicht. Dat kan via kerkgebouw@hervormdwestbroek.nl of 0629628516 (Jan van Vliet). Geef daarbij per huishouden/ adres aan op welke
zondagen en met hoeveel personen u de kerkdienst wilt bijwonen. U kunt zich
aanmelden tot uiterlijk elke donderdag voor de eerst komende zondag. Laat het ook
weten wanneer u onverhoopt toch verhinderd bent, een ander kan dan van de open
plek gebruik maken. Tenslotte merken we op dat er geen kinderoppas is en de
kerkauto niet zal rijden.
Vooralsnog is het niet mogelijk om tijdens de kerkdiensten te zingen, omdat hierdoor
het corona-virus gemakkelijker verspreid kan worden. Daardoor is er ook voor
gekozen om geen zangers voor de gemeente te laten zingen. Wel is het de
bedoeling dat tussen de verschillende delen van de dienst de organist(e) een
opgegeven Psalm speelt. In het kerkgebouw is het dan mogelijk om de tekst mee te
lezen of te neuriën, terwijl er thuis wel meegezongen kan worden.
IZB-Focus
De Focusscan was op 8 juni door 39 gemeenteleden ingevuld. Wellicht staat de teller
nu alweer hoger, maar wij moedigen u nogmaals aan om de online vragenlijst in te
vullen. Op die manier krijgen we een eerlijk beeld van wat er in de gemeente leeft.
Sommigen van u hebben echter een papieren versie ontvangen. Deze wordt niet,
zoals eerder vermeld, komende zaterdag, maar maandag bij u opgehaald.
Een vragenlijst zegt lang niet alles, daarom is het goed om ook naar aanleiding
daarvan met elkaar het gesprek te voeren. Het is goed om van elkaar te horen welke
verhalen er achter ons antwoorden liggen. Deze gemeenteavond is vastgesteld op
D.V. donderdag 16 juli en begint om 20:00 uur. Wij komen dan bij elkaar in het
kerkgebouw. Van harte nodigen wij jong en oud hiervoor uit! Uw/jouw opgave zien wij
graag tegemoet via info@hervormdwestbroek.nl.
Uitzendingen met beeld en geluid.
Bij aanvang van de coronaperiode hebben wij direct met eenvoudige middelen een
uitzending met beeld en geluid opgezet via Youtube. In de poging wat technische

verbeteringen door te voeren is het geluid afgelopen weken helaas verstoord. We
hebben dit hersteld en hopen u vanaf zondag weer een normaal geluid te kunnen
doorgeven. Verder horen wij van enkelen van u dat bij het direct meekijken via
Youtube het beeld en geluid niet altijd gelijk loopt. Dat is vervelend. Helaas is dat
voor ons niet beïnvloedbaar. Het door u opnieuw starten van de uitzending of
Youtube lijkt in de meeste gevallen te helpen.
Ontmoeting met koffie, thee of fris in de pastorietuin
Nadat wij elkaar zo’n lange tijd niet hebben kunnen zien, geeft de zomer ons
gelegenheid tot een ontmoeting buiten. Daarom nodigen wij u en jullie uit om op
zondag 28 juni of woensdag 1 juli van 14:00 tot 15:30 uur naar de tuin van de
pastorie te komen. Daar is ruimte genoeg om elkaar op veilige afstand te zien en te
spreken, terwijl u/jij ondertussen koffie, thee of fris kunt drinken. Wij zien er naar uit
om u en jullie dan te ontmoeten! Wel vragen wij in verband met de organisatie dat u
en jullie zich uiterlijk donderdag 25 juni hiervoor opgeven via
dsvanderzwan@solcon.nl, (0346)281310 of 06-34576883. Mocht het onverhoopt
regenachtig of te koud zijn, dan verplaatsen wij de ontmoeting naar een andere
datum. Hopelijk is dat niet nodig en zien wij elkaar D.V. op een van bovengenoemde
data!
Tenslotte
De afgelopen dagen zijn er weer enkele regenbuien gevallen. Dat was nodig, het
gras, de bloemen en de planten snakten ernaar. Je ziet de natuur door het gevallen
water opleven. Wat is dat een verblijdend gezicht! Het doet denken aan de woorden
van de Heere Jezus: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in
Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn
binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven,
ontvangen zouden’ (Johannes 7: 37b-39a). Denk dan nu nog eens aan de natuur en
zie wat de regen daar doet en bedenk wat de Heere, als u/jij tot Hem komt en bij
Hem drinkt, in uw/jouw leven wil doen. De tekst nu van een kinderlied luidt: ‘zonder
water gaat het allemaal mis.’ Dat heeft ons ook in geestelijke zin veel te zeggen. De
tekst van een geestelijk lied luidt dan ook: ‘Kom dan dorstigen hier drinken, uit die
frisse heilsfontein!’
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.

