Kerkdijk 12 3615 BE Westbroek, info@hervormdwestbroek.nl

Westbroek, 19 februari 2021
Beste gemeenteleden,
Graag brengen wij u middels een nieuwsbrief van de volgende zaken op de hoogte:
Ambtsdragersverkiezingen
Opnieuw roepen wij alle belijdende leden van de gemeente op om namen in te
dienen voor de vacature van ouderling C.A. van den Broek. De namen kunnen
schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba R.J. van Oostrum, Kerkdijk
57, 3615 BB Westbroek of per e-mail via info@hervormdwestbroek.nl (maar dan wel
voorzien van naam en adres). U kunt tot uiterlijk maandag 1 maart de namen
indienen. Op donderdag 4 maart zal de kerkenraad een dubbeltal opstellen, dat u de
daaropvolgende zondag bekend gemaakt zal worden. De stemmingsavond is naar
verwachting op donderdag 25 maart. Daarover ontvangt u te zijner tijd bericht.
Uitzending kerkdiensten.
Onlangs meldden wij u via de kerkbode dat de uitzending via Youtube met een
nieuwe camera wordt uitgezonden. Dat is een fraaie verbetering. Helaas vraagt het
inregelen nog wat meer tijd, zoals het gelijk laten lopen van beeld en geluid. Dit is
een hardnekkig probleem. Om thuis maximaal van de beeldkwaliteit te kunnen
profiteren is verder nog een opwaardering nodig van de internetverbinding.
Onderdeel van deze klus vormt ook het inrichten van een permanente
bedieningsplek voor in de kerk. We hopen deze stappen zo snel mogelijk uitgevoerd
te krijgen.
Wij horen wel eens dat de kijkers de actuele dienst niet altijd even makkelijk kunnen
vinden op Youtube. Dat gemak verschilt ook een beetje per apparaat. Wij adviseren
in dat geval naar de website www.hervormdwestbroek.nl te gaan en op de
startpagina te klikken op het logo van Youtube. U komt dan meestal direct bij de
eerstvolgende geplande of live uitzending. Helaas verschilt per apparaat ook het
moment dat een wachtende uitzending overspringt naar uitzenden. Daar hebben wij
vanuit de kerk geen invloed op.
Zingen tijdens de dienst
Kijkend naar de richtlijnen rondom corona in Nederland moeten we als kerk
terughoudend blijven met de diensten. Zo hebben we ook geen voorzangers. Hoewel
veel van u aangeven thuis graag met het orgelspel mee te willen zingen, zijn er ook
vragen naar andere vormen, zoals meelezen en het zingen ten gehore brengen. We
proberen dit de komende weken op beperkte schaal in te passen. Wij horen graag
wat u daar van vindt.
Bijzondere diensten
In verband met de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben wij ervoor
gekozen om de kerkdiensten ook de komende tijd alleen online uit te zenden.
Diensten rondom bijzondere gelegenheden, zoals een huwelijk, een begrafenis
vormden daarop altijd al een uitzondering. Dit willen wij ook mogelijk maken voor
andere belangrijke kerkelijke gebeurtenissen, zoals de Heilige doop en afleggen van
belijdenis van het geloof. Passend binnen de regelgeving en de uitzondering die er
voor kerken is, hanteren wij een daarvoor aantal van 50 bezoekers tijdens de dienst.

Israël Quiz
De commissie ‘Israël en de Kerk’ zet zich ervoor in om als gemeente vorm te geven
aan de verbondenheid tussen Israël en de christelijke gemeente. Een van de
vruchten daarvan was de lezing die rabbijn Evers op 30 november jl.. Nu heeft de
commissie een Quiz ontworpen en die wordt als bijlage bij deze brief meegezonden.
Uw antwoorden kunt u tot en met 12 maart inzenden. Een leuke activiteit voor in de
Voorjaarsvakantie.
Kerk naar Buiten
Dat is de naam van de missionaire opleiding voor predikanten en kerkelijk werkers
van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze opleiding geeft handvatten om de
gemeente te begeleiden, te stimuleren en te ondersteunen binnen haar eigen context
missionair aanwezig te zijn. Daarmee sluit de cursus heel goed aan bij ons verlangen
om voort te bouwen op het missionaire werk dat in de voorgaande jaren reeds is
gedaan. Na overleg in de kerkenraad is dan ook besloten dat onze predikant deze
cursus gaat volgen. De cursus omvat drie startmodules die plaatsvinden in maart,
april en juni, en een verdiepingsjaar dat loopt van september 2021 tot en met juli
2022. Tijdens de startmodules wordt een theoretische basis gegeven. Gedurende het
verdiepingsjaar krijgt het een en ander een praktische invulling binnen de gemeente.
Wij zullen u hierover te zijner tijd uitvoerig informeren. Bent u nieuwsgierig
geworden? Kijkt u dan eens op https://www.protestantsekerk.nl/training/kerk-naarbuiten-de-gemeente-voorgaan-in-een-veranderende-context/. Voor inhoudelijke
vragen kunt u zich ook wenden tot onze predikant.
Tenslotte
Het is nu bijna een jaar geleden dat de eerste officiële coronabesmetting in
Nederland werd vastgesteld. Daarmee brak er een periode aan met beperkingen,
ook in ons kerkelijk leven, die voor de meesten van ons ongekend zijn. Tot op de dag
van vandaag hebben wij daarmee te maken en niemand weet hoe lang wij er mee
moeten leven. Dit ervaren wij als een last. Het vereist van ons ook volharding in
betrokkenheid op elkaar, de gemeente, bij de erediensten en niet in het minst,
volharding in het geloof in de Heere, Die wij zonder geloof niet kunnen behagen.
Toch is er ook reden tot dankbaarheid. Het gemeenteleven kon met gebruikmaking
van de digitale middelen deels toch doorgang vinden. Er werden en worden ook
initiatieven ontplooit om de verbondenheid met elkaar te onderhouden. Onze
belangrijkste reden tot dankbaarheid ligt echter in het feit dat Jezus Christus onze
Heere is. In deze tijd gedenken wij dat Hij Zijn leven gegeven heeft om van de zonde
te verlossen. Wie in Hem gelooft mag daarom weten in Gods hand te zijn. Dat is ons
enig houvast, maar een beter is er niet! Het is ons van God Zelf geschonken.
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.

