Kerkdijk 12 3615 BE Westbroek.

info@hervormdwestbroek.nl
Westbroek, 20 januari 2022

Beste gemeenteleden,
Vorige week heeft de overheid een aantal versoepelingen afgekondigd, in aansluiting daarop heeft
het moderamen van de Protestantse Kerk zijn advies aan de gemeenten aangepast. In navolging
daarvan heeft de kerkenraad besloten dat vanaf zondag 23 januari weer 50 gemeenteleden tijdens
de kerkdienst aanwezig kunnen zijn.
Concreet betekent dit het volgende:
- Voor de ochtenddienst is het nodig u op te geven, voor de avonddienst niet.
- Opgave kan via kerkgebouw@hervormdwestbroek.nl of per telefoon 06-29628516 (Jan van Vliet),
uiterlijk vóór vrijdagavond 20:00 uur.
- N.B. Wie zich eerder voor alle diensten heeft opgegeven, hoeft dat nu niet opnieuw te doen. U
staat genoteerd.
- Hebt u zich opgegeven, maar kunt u toch niet naar de kerkdienst komen, meldt u dan alstublieft af.
Uw plaats kan dan door een ander worden ingenomen.
- Ontvangt u na opgave geen bericht, dan bent u van harte welkom in het kerkgebouw.
- Er is kinderoppas aanwezig.
- Iedereen houdt zich aan de basisregels, zoals handen ontsmetten bij binnenkomst, bij binnenkomst
en bij verplaatsingen een mondkapje dragen, de aanwijzingen van de koster opvolgen en bij
verkoudheid e.d. thuis blijven.
- Wij moedigen iedereen aan om zoveel als mogelijk is, in de kerk aanwezig te zijn. Mocht dit niet
kunnen, maak dan de kerkdiensten mee via internet of de kerktelefoon. Laten we zo als één
gemeente samen de Heere zoeken en dienen.
Wat het kringwerk etc. betreft houden we het nog, in afwachting van de persconferentie na 25
januari, zoals het nu is.
Uitslag verkiezing diaken
Tijdens de stemming op 19 januari is dhr. C. (Cor) Lam, Korssesteeg 1, 3615 AS Westbroek verkozen
tot diaken. U komt voor hem het moment om zijn benoeming te overwegen. Wij wensen hem daarin
het licht en de leiding van de Heilige Geest toe.
Zingen tijdens de eredienst
Wij maken tijdens de erediensten alweer enige tijd gebruik van de bundel ‘Weerklank’. Uit reacties
blijkt dat de liederen uit deze bundel graag gezongen worden. De psalmberijming uit Weerklank
oogst daarentegen niet zoveel waardering. Daarom heeft de kerkenraad in de vergadering van
donderdag 6 januari jl. besloten dat er tijdens de erediensten naast de voorzang nog twee liederen
uit Weerklank gezongen kunnen worden. Tijdens de andere zangmomenten wordt gebruik gemaakt
van de psalmberijming van 1773.
Tenslotte
Vandaag is het de 5e dag van de week van het gebed, die ‘Licht in het duister’ als thema heeft. Voor
iedere dag is er ook een dagthema, vandaag is dat: ‘Leid ons Heere, naar Uw Goddelijk Kind’. Wij
hebben het nodig om tot Christus geleid te worden, want Hij is het Licht van de wereld en zonder
geloof in Hem blijf je in de duisternis wandelen. Leer je in Hem geloven, dan wandel je in het Licht.
Maar dan word je ook zelf een licht dat in de duisternis schijnt. Je gaat daar ook naar verlangen, en

bidt God erom. Heel mooi wordt dat verwoord in lied 468 uit ‘Weerklank’, een gebed tot God
waarmee wij deze brief, in deze moeilijke tijden, afsluiten:
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor Uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.
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 andere gemeenteleden. 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.

