Kerkdijk 12 3615 BE Westbroek.

info@hervormdwestbroek.nl
Westbroek, 9 november 2021

Beste gemeenteleden,
In verband met de oplopende coronabesmettingen ontvangt u hierbij een nieuwsbrief met nieuwe
informatie over de maatregelen die rondom en tijdens de kerkdiensten opnieuw van kracht
worden. Ook informeren wij u over de preekschrijfkaart en de gang van zaken met betrekking tot
de andere kerkelijke activiteiten. Tenslotte vragen wij uw aandacht voor de worstenactie die Bart
en Petra Bieshaar organiseren.
Kerkdiensten
Vanaf D.V. aankomende zondag 13 november zullen we, wat de kerkdiensten betreft, de 1,5 meter
regel weer gaan hanteren en wordt het gebruik van mondkapjes tijdens verplaatsingen verplicht.
Daarnaast zal voor het verlaten van het kerkgebouw weer gebruik gemaakt gaan worden van twee
uitgangen.
Opgeven diensten
Door de 1,5 meter maatregel toe te passen, zijn we genoodzaakt om weer terug te schalen naar
een maximum van 100 aanwezigen per dienst. Gevolg is dat u zich voor de ochtenddiensten weer
dient op te geven. Dit kan via kerkgebouw@hervormdwestbroek.nl of per telefoon 06-29628516
(Jan van Vliet).
Er zijn twee mogelijkheden:
• U meldt zich aan voor iedere zondagmorgen en geeft uiterlijk vrijdagavond vóór 20.00 uur door
als u niet, of met een minder aantal personen aanwezig denkt te zijn.
• U geeft zich per keer, per dienst op. Van belang is dat u ook dat uiterlijk vrijdagavond vóór 20.00
uur doet.
Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn, vergeet dan niet u af te melden!
Mochten er teveel aanmeldingen zijn, dan zou aan u gevraagd kunnen worden de
aanstaande dienst thuis mee te luisteren. Uiterlijk zaterdagavond ontvangt u daarover bericht.
Zonder nader tegenbericht bent u dus van harte welkom!
Voor de avonddiensten hoeft u zich niet op te geven.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Preekschrijfkaart
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om tijdens de ochtenddienst aanwezig te zijn is het wel
mogelijk om van de preekschrijfkaart gebruik te maken. Deze kunt u iedere zaterdag downloaden
via de website van onze kerk. Op de site staan rechts een button met “preekschrijfkaart” en zo
komt u op de download-pagina (www.hervormdwestbroek.nl)

Overige kerkelijke activiteiten
Vooralsnog gaan de clubs en andere samenkomsten door. Personen boven de 18 jaar moeten wel
1,5 meter afstand houden en een mondkapje op tijdens verplaatsingen, ook in Rehoboth.
Verder verzoeken wij u uiteraard vriendelijk doch dringend om bij klachten thuis te blijven!
Worstenactie
Dit was vorig jaar een groot succes. Daarom organiseren Bart en Petra Bieshaar dit opnieuw. De
inkoop wordt ondersteund door Zweistra vlees uit Maartensdijk. De opbrengst is dit jaar voor warm
water en een kleine keukenvoorziening in het koor van de kerk. Dit wordt al lange tijd gemist. De
prijzen zijn als volgt:
Rookworst € 2,50 per stuk. (5 voor € 10,-)
Grillworst, Grillworst kaas of grillworst kip € 5,- per stuk.
U kunt tot en met donderdag 18 november bestellen bij Bart en Petra Bieshaar. Per telefoon: 0628202450 of per e-mail: oskampetra23@msn.com.
Zaterdag 20 november brengen zij de bestelling bij u thuis.
Wilt u het bedrag van uw bestelling vooraf betalen door overmaken naar NL48 RABO 0369 1031 06
t.n.v. Hervormde Gemeente Westbroek met vermelding Worstenactie. Doet u ook mee voor een
goede opbrengst?
Hopelijk hebben wij u met het bovenstaande voldoende geïnformeerd. Er wordt van ons gevraagd
weer een stap terug te doen. Dat valt niet mee! Daar is geduld en volharding voor nodig. Intussen
mag het licht van het Evangelie nog steeds overvloedig schijnen in ons leven. Laten we er volop in
gaan staan tijdens de kerkdiensten, bij andere kerkelijke activiteiten, maar ook in onze persoonlijke
omgang met de Heere. Vanuit de troost en het verlangen zoals we die vinden in de verzen 3 en 4
van Lied 56 uit Weerklank.
Nee, Heer, ik wil van U niet scheiden, ik blijf van U blijf Gij van mij!
Uw liefde moet mij altijd leiden, Uw leven moet mijn leven zijn,
Uw licht moet schijnen in mijn huis bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.
Dan blijft mijn hart voor U gewonnen, dan win ik steeds door U aan kracht!
Uw werk zo teer in mij begonnen, wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Al wat verborgen lag, ontluikt het rijpt voor U, die het gebruikt.
Mocht u vragen hebben, schroom dan alstublieft niet om contact op te nemen met
ondergetekenden. Wij staan u graag te woord!
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.

