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Westbroek 3 december 2021

Beste gemeenteleden,
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelingen rondom corona hebben we als kerkenraad gemeend
om de avonddienst vanaf zondag 5 december te verplaatsen naar de zondagmiddag om 15:30. Als u
niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen, of u wilt de dienst om half zeven luisteren
dan kan dat uiteraard via de kerktelefoon of via youtube.
De morgendiensten blijven op dezelfde manier doorgaan met reserveren en maximaal 100
bezoekers. Heeft u gereserveerd en hoort u niets dan bent u welkom. Wel vragen we u om bij
wijzigingen in de aantallen of als u verhinderd bent dit uiterlijk vrijdag door te geven.
D.V. zondag 12 december hopen we als gemeente het sacrament van het Heilig Avondmaal te
vieren. Dit zal zowel in de morgendienst en middagdienst mogelijk zijn op de manier zoals we dat dit
jaar gewend zijn. Wij verzoeken u om organisatorische redenen zich voor deze diensten, zowel voor
de ochtend- als middagdienst, specifiek op te geven en om aan te geven in welke dienst u wenst
deel te nemen aan het Avondmaal.
Wellicht ten overvloede wijzen wij u nog op de maatregelen om de diensten zo veilig mogelijk te
laten verlopen, en vragen u dan ook om bij binnenkomst en vertrek een mondkapje te dragen en ten
alle tijden de 1,5 meter afstand onderling te bewaren.
Mocht u of een huisgenoot klachten of twijfel hierover hebben dan vragen we u om de dienst thuis
mee te beleven.
Het zingen is een wezenlijk deel van onze liturgie, we zijn blij dat dit nog mogelijk is, maar vragen u
om dit ingetogen te doen.
Gezegende diensten toegewenst, thuis of in de kerk.
Ten aanzien van de beschikbaarheid van Rehoboth heeft de kerkenraad besloten, dat daar overdag
tot 17:00 uur gebruik van kan worden gemaakt.
Tot slot de wens om een beetje op elkaar te letten in een tijd die onzeker is en voor sommige
misschien wel moeilijk of angstig. Maar mag het een troost zijn dat we mogen weten dat er Één is
die voor ons zorgt en ons wil vertroosten. We zijn in de tijd van Advent, uitzien naar de Heiland
Jezus Christus. Dat bidden we u toe.
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.

