Kerkdijk 12 3615 BE Westbroek.

info@hervormdwestbroek.nl
Westbroek, 8 oktober 2021

Beste gemeenteleden,
Hierbij een korte nieuwsbrief waarin wij uw aandacht vragen voor de volgende berichten van de
kerkenraad en de jongeren die naar Hongarije gaan.
Kerkdiensten
Nu in het dagelijks leven de coronabeperkingen voor het grootste gedeelte zijn losgelaten, hebben
we als kerkenraad het besluit genomen om als gemeente hierin ook een stap te zetten. Daarom is
er besloten om vanaf a.s. zondag, dus met ingang vanaf heden, ook de morgendienst weer open te
stellen zonder dat u zich daarvoor op hoeft te geven. Tevens zullen alle banken vrij toegankelijk zijn.
Wel vragen we u enige afstand van elkaar te bewaren en bij klachten thuis de dienst mee te
beleven.
We zijn dankbaar dat we als gemeente weer terug gaan naar “het oude normaal” maar we
begrijpen dat het voor sommige weer een hele stap is om samen te komen als gemeente in de
eredienst. Echter in Hebreeën 10 wordt de gemeente aangespoord, ondanks de moeilijke
omstandigheden samen te komen om elkaar te bemoedigen en te luisteren naar het Evangelie van
vrije genade in de verlossing die er is door Christus.
We beseffen dat sommige samenkomen als spannend ervaren, maar we hopen dat vele (toch) de
vrijmoedigheid en het verlangen hebben om hun plaats in de gemeente weer in te nemen. Als u
nog vragen of opmerkingen heeft horen wij die graag van u.
Diaconale jongerenreis Hongarije
Zaterdag 16 oktober vliegen we met 17 personen naar Boedapest. We hebben er erg veel zin in. We
gaan aan het werk bij een broer en zus die samen wonen. Hun moeder is een aantal jaren geleden
overleden. Hun huis mist een voordeur, kozijnen zijn slecht en tochtig en de winter staat weer voor
de deur. We gaan het huis winterdicht maken en misschien een flinke houtvoorraad hakken. Als dat
klaar is dan zijn er nog gelijksoortig klussen bij andere mensen te doen. Operatie Mobilisatie helpt
mensen op een praktische manier maar wil hen ook graag over Jezus vertellen. Wij mogen daar een
week lang aan meewerken. Bidt u mee? Tijdens de reis maken we dagelijks een nieuwsbrief
(digitaal). Om nog wat laatste geld te verdienen om mee te nemen vragen we een bescheiden
bijdrage van 10,-. U kunt zich hiervoor aanmelden bij: amanda.van.oostrum@outlook.com
Met vriendelijke groeten,
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.

