Kerkdijk 12 3615 BE Westbroek.

info@hervormdwestbroek.nl
Westbroek, 24 september 2021

Beste gemeenteleden,
Naar aanleiding van de laatste persconferentie inzake het landelijk coronabeleid, is er ook voor de
kerk het een en ander gewijzigd. Dit komt ten goede aan de mogelijkheden voor de samenkomsten.
We hopen als kerkenraad in de volgende vergadering van DV begin oktober in meer detail verdere
te beslissingen te nemen. Nu zijn er al een aantal wijziging rondom de zondagse erediensten die per
direct ingaan.
We willen het advies om 1,5 meter afstand te houden zoveel mogelijk in acht nemen. Daarom
zullen er zeker banken beschikbaar blijven waar voldoende tussenruimte gegarandeerd is.
Daarnaast bieden we u nu ook de mogelijkheid om vrijwillig binnen deze afstand bij een andere
kerkganger plaats te nemen. We denken hierbij aan degenen die in familieverbanden of anderszins
elkaar doordeweeks ook treffen zonder rekening te houden met de 1,5 meter.
Hierdoor kan het aantal bezoekers per dienst omhoog. Dat is erg fijn, aangezien we tot op heden
elke week mensen moeten vragen thuis mee te luisteren. De ruimte is echter ook nu nog niet
onbeperkt, daarom blijft het van belang u op te geven voor de diensten. Dit geldt dan voor de
ochtenddiensten. De avonddiensten blijven vrij toegankelijk. Als u zich reeds eerder opgegeven
hebt, blijft u gewoon op de lijst staan, daar verandert niets aan.
Een belangrijk onderdeel van de eredienst is de zegen die wij aan het einde meekrijgen. Dit
gebeurde tot op heden terwijl de gemeente bleef zitten. Vanaf komende zondag willen we, na het
zingen van de laatste psalm weer te gaan staan. Let wel; de laatste psalm zingen we dus terwijl we
nog zitten.
Een laatste praktische opmerking: heeft u zich opgegeven, maar kunt u bijvoorbeeld wegens
gezondheidsklachten niet komen, meldt u dan alstublieft af. Dit lijkt er nu weleens bij in te schieten,
maar een ander die graag naar de kerk wil komen, kan dan alsnog aanwezig zijn.
Voor het overige spreekt het voor zich dat de basishygiëne en omgangsregels, zoals we ze inmiddels
gewend zijn, nog steeds van kracht zijn.
Naast deze toch wel zakelijke en praktische punten willen we graag opmerken dat we blij zijn en
ook bemoedigd worden door het feit dat er steeds minder beperkingen zijn. Het is ook goed om het
gemeente-zijn te ervaren. Na een periode van afwezigheid mogen we dat erg waarderen.
Wij sluiten af met een hartelijk oproep om deel te nemen aan de activiteiten en kerkdiensten die er
dit winterseizoen zijn!
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.

