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Westbroek , 5 juni 2021.
Beste gemeenteleden,
Zoals u in de media hebt kunnen vernemen, is het aantal besmettingen met het coronavirus
drastisch afgenomen. Daarom is het mogelijk om wat betreft ons kerkelijk leven enkele
versoepelingen door te voeren. Hierover willen wij u in deze nieuwsbrief informeren. Daarnaast
hebben wij ook nog andere informatie voor u.
Versoepelingen
Het is verheugend om na een reeks van maanden weer enkele versoepelingen te kunnen
aankondigen. Allereerst betreft dit de samenzang. Vanaf zondag 6 juni kan de slotzang weer ‘op
praatniveau’ door de gemeente gezongen worden. De mogelijkheid om naar de kerk te gaan wordt
ook vergroot, omdat er vanaf 6 juni per kerkdienst 70 mensen in de kerk aanwezig kunnen zijn.
Daarnaast is er vanaf 13 juni weer kinderoppas voor de allerkleinsten. Zo is het ook weer mogelijk
voor hun ouders en gezinnen om samen naar de kerk te komen. Wij roepen u en jullie er van harte
toe op om van de nieuwe mogelijkheden gebruik te maken en de kerkdiensten trouw te bezoeken.
Heilig Avondmaal
In verband met de coronamaatregelen kon de viering van het Heilig Avondmaal eerder dit jaar niet
doorgaan. Daarom zijn wij dankbaar u mee te kunnen delen dat D.V. op zondag 20 juni het Heilig
Avondmaal bediend zal worden. Wij doen dat op dezelfde wijze zoals wij dat reeds eerder een
aantal keren in deze coronaperiode hebben gedaan.
Kerkenraad
Naast mededelingen omtrent het coronavirus en de gevolgen daarvan voor de kerkdiensten,
hebben wij ook nog nieuws met betrekking tot de kerkenraad te melden. Zoals u weet liggen er een
drietal verkiezingsrondes achter ons, omdat ouderling C.A. van den Broek had aangegeven niet voor
een tweede termijn in de kerkenraad zitting te nemen. Nu geen van de verkozen kandidaten de
vrijmoedigheid had om hun benoeming aan te nemen, heeft hij, na dat in gebed bij de Heere
gebracht te hebben, besloten toch nog voor een tweede termijn herkiesbaar te zijn. Als kerkenraad
zijn wij, na de Heere, hem dankbaar dat hij tot dit besluit kon komen. Indien er geen bezwaren
vanuit de gemeente komen, is hij herkozen tot ouderling en zal hij te zijner tijd worden
herbevestigd. Eventuele bezwaren kunt u tot en met zaterdag 12 juni bekend maken bij E.J.
Hennipman, voorzitter of ds. M. van der Zwan.
Naast deze verheugende mededeling hebben wij echter ook minder goed nieuws. Dhr. R.J. van
Oostrum die als ouderling-scriba deel uitmaakte van de kerkenraad, heeft om persoonlijke redenen
zijn ambt neergelegd. U begrijpt dat dit voor de kerkenraad, maar in nog veel grotere mate voor
hemzelf een ingrijpende beslissing is. Het is onze wens dat God hem in dit alles nabij zal zijn.
Intussen spreken wij ook hier onze hartelijke dank uit voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren.
Met het vertrek van onze ouderling-scriba is er dus alsnog een lege plaats in de kerkenraad
ontstaan. Er is echter besloten om voor de zomer geen nieuwe verkiezingen te houden om de
vacature te vervullen. Ook het scribaat zal opnieuw ingevuld moeten worden. Zodra hierover meer

bekend is, brengen wij u daarvan op de hoogte. Intussen is de kerkenraad gewoon bereikbaar via
het algemene mailadres info@hervormdwestbroek.nl.
Tenslotte
Hiermee hebben wij u weer van de meest actuele zaken op de hoogte willen brengen. Wij doen dat
in een tijd, waarin de berichten over de verspreiding van het coronavirus, althans wat ons land
betreft, steeds gunstiger worden. Zal deze trend zich voortzetten? Wij zien er allemaal naar uit voor
onszelf, voor de mensen in onze omgeving en voor de wereld waarin wij leven. Tegelijkertijd komt
ook de vraag naar boven, waarom wij daarnaar uitzien? Waarvoor willen wij onze hernieuwde
vrijheid gaan gebruiken? Asaf zingt in Psalm 73 (berijmd):
Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
of bangen nood, mijn vlees en hart,
zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.
Mag dat geloof ook uw en jouw leven stempelen? Alleen dan kom je nooit bedrogen uit, in
eeuwigheid niet, en zul je ook jouw hernieuwde vrijheid tot Gods eer gebruiken. Moge het zo voor
u en voor jou ook een gezegende zomertijd zijn.

Namens de kerkenraad,
M. van der Zwan, V.D.M., dsvanderzwan@solcon.nl/(0346)281310
E.J. Hennipman, voorzitter info@hervormdwestbroek.nl

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

