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             Westbroek, 27 augustus 2021 

Beste gemeenteleden, 
 
In aanvulling op het kerkblad dat velen van u één dezer dagen (hebben) ontvangen, willen wij u  
langs deze weg graag over de volgende zaken informeren. Allereerst geven wij u informatie over de 
kerkdienst waarin aandacht wordt gegeven aan de opening van het winterwerk. Vervolgens treft u 
een uitnodiging aan van de startdagcommissie. Tenslotte volgt er nog een uitnodiging van de 
mannenvereniging, gericht aan alle mannen in de gemeente.   
 
Opening Winterwerk 
De kerkdienst op D.V. zondagmorgen 5 september staat in het kader van de opening van het 
winterwerk. Evenals voorgaande jaren staan wij stil bij het jaarthema dat door de HGJB is gekozen. 
Het thema voor dit seizoen is: ‘Geloven is doen’. Het Bijbelgedeelte dat daarbij hoort is Mattheüs 
25:14-30, ‘de gelijkenis van de talenten’.  
 
Bij de doop belooft de Heere je Zijn genade en de gave van de Heilige Geest. Zijn beloften vallen je 
ten deel als je die in geloof ontvangt en Christus als jouw Zaligmaker (Redder) omhelst. In de 
‘gelijkenis van de talenten’ leert de Heere Jezus om wat je door Gods genade ten deel is gevallen, in 
te zetten voor de opbouw van Gods Koninkrijk. Vandaar het thema: ‘Geloven is doen’. 
 
Gedurende de voorgaande jaren was het gebruikelijk om bij de opening van het winterwerk na de 
kerkdienst een preekbespreking te houden. Dat is in deze tijden praktisch gezien lastig te 
organiseren. Daarom is ervoor gekozen om na de kerkdienst rondom de kerk een moment van 
ontmoeting te organiseren. Daarvoor leest u meer in de volgende uitnodiging.   
 
Uitnodiging Ontmoetingsmoment voor de gehele gemeente op D.V. zondag 5 september  
 
Beste gemeenteleden, 
 
Het is lang geleden dat we elkaar als gemeente mochten ontmoeten. Maar nu de maatregelen 
rondom de Covid pandemie het toelaten willen we u hiervoor uitnodigen. D.V. zondag 5 september 
(startzondag winterwerk) na de ochtenddienst willen we graag met de gehele gemeente (zowel u 
die de dienst in de kerk hebt bijgewoond als u die thuis de dienst heeft gevolgd) bij elkaar komen 
voor een kopje koffie/thee/fris en ontmoeting. Na de koffie is er een sing-in georganiseerd door de 
commissie Israël en de kerk. Als afsluiting zal er rond 13.00 uur gezorgd worden voor een lekker 
broodje hamburger of beenham. 
 
Dit alles willen we, indien het weer het toelaat organiseren op het terrein tussen de kerk en 
Rehoboth. I.v.m. de catering en de nog geldende maatregelen vragen wij u zich op te 
geven voor vrijdag 3 september. Dit kunt u doen door een mail te sturen 
naar startdagwinterwerk@hotmail.com of bellen/appen naar 06-21614390 (Arie Griffioen) Indien u 
niet op eigen gelegenheid kunt komen dan kunnen we voor vervoer zorgen.  
 
Wij hopen u te ontmoeten! Groet, de startdagcommissie. 
 

mailto:startdagwinterwerk@hotmail.com


Uitnodiging mannenvereniging ‘Calvijn’ 
Het bestuur van de mannenvereniging nodigt u en jou van harte uit voor de bijeenkomsten die D.V. 
het komende seizoen worden gehouden. Wij komen bij elkaar in de grote zaal van ‘Rehoboth’ en 
beginnen om 20.00 uur. Uiteraard nemen wij daarbij de geldende richtlijnen van het RIVM in acht. 
De eerste avond is op woensdag 8 september. Dit jaar behandelen we de Brief aan de Filippenzen. 
Dit doen we aan de hand van de inleidingen uit de ‘Hervormde Vaan’. We zien er naar uit om deze 
prachtige brief met elkaar te bespreken met het verlangen dat wij daardoor dichter bij God kunnen 
en mogen leven. Wil je komen maar heb je geen ‘Hervormde Vaan’ of twijfel je aan de genomen 
maatregelen? Neem dan gerust contact op met Wijnand Hennipman (06-54786856|). Graag tot 8 
september! 
 
Tenslotte 
Dankbaar voor wat nu mogelijk is, denk je bij tijden toch ook aan nieuwe beperkingen die kunnen 
komen. Je moet er eigenlijk niet aan denken! Laten we dat dan ook maar niet doen (hoe moeilijk 
dat ook is), maar vertrouwen op de Heere, Die elke dag voor de zijnen zal zorgen (zie Mattheüs 
6:33-34).  
 

Namens de kerkenraad,  

M. van der Zwan, V.D.M., dsvanderzwan@solcon.nl/(0346)281310 

E.J. Hennipman, Preses, info@hervormdwestbroek.nl/06-20751648 

 

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 wij houden ook u op de hoogte. Wilt u 

deze berichten niet meer ontvangen, stuur ons een bericht terug en wij halen u van de lijst. 
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