Kerkdijk 12 3615 BE Westbroek.

info@hervormdwestbroek.nl
Westbroek, 17 december 2021

Beste gemeenteleden,
Hierbij een kort bericht over reservering voor de kerkdiensten op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en
Nieuw. Ook wordt u op de hoogte gebracht van de uitslag van de ambtsdragersverkiezing.
Reserveren kerkdiensten Kerst en oud en nieuw.
In de morgendienst op Eerste Kerstdag hoopt de zondagschool haar kerstfeestviering te houden.
Deze dienst zal besloten zijn, omdat er naast de plekken voor de kinderen nog maar weinig plaatsen
beschikbaar zijn. In tegenstelling tot wat er in “Ons kerkblad” staat, kan er dus niet voor deze dienst
worden gereserveerd, maar zullen de kinderen zelf enkele personen uitnodigen. Wij vragen hiervoor
uw begrip en nodigen u uit om de dienst met de kinderen thuis mee te vieren. Wij hopen u als
gemeente in de middagdienst op deze Eerste Kerstdag wel te ontmoeten. Wij verzoeken wel u voor
de middagdienst op te geven.
Voor kerkdiensten op oudejaarsdag (15:30) en nieuwjaarsdag dient u wel te reserveren, ook als u
vast op de zondagmorgenlijst staat. Zonder tegenbericht bent u hartelijk welkom.
Uitslag van de ambtsdragersverkiezingen
Tijdens de op woensdagavond jl. gehouden verkiezingen zijn de volgende broeder verkozen
Jan de Bruijn Planetenlaan 23, 3738 XK Maartensdijk, tot ouderling
Elbert Hennipman, Kerkdijk 85, 3615 BC Westbroek, tot ouderling
Nico Colijn, Dr. Welfferweg 35, 3615 AL Westbroek, tot diaken.
De verkozen broeders hopen in de loop van volgende week hun beslissing kenbaar te maken. Wilt u
hen in uw gebeden bij de Heere opdragen? Intussen zijn wij dankbaar dat zovelen hun stem hebben
uitgebracht.
Wij leven toe naar de 4e zondag van Advent, tijd van verwachting, want
Het volk dat wandelt in het duister
zal een groot licht zien, een groot licht.
Hef naar de hemel uw gezicht,
met opgeheven hoofden, luister,

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.

