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Westbroek,  23 december 2021 
 
Beste gemeenteleden, 
 
In verband met de nieuwe coronamaatregelen heeft de kerkenraad besloten om het beleid rondom 
de kerkdiensten aan te passen. Daarom worden vanaf zondag 2 januari de kerkdiensten alleen online 
gehouden, totdat de overheid weer versoepelingen van haar beleid bekendmaakt.  
 
Om gedurende de komende feestdagen u toch de gelegenheid te geven de kerkdiensten in het 
kerkgebouw bij te wonen, hebben wij besloten dat tijdens feestdagen maximaal vijftig 
gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Dit betreft dan de tweede dienst op Eerste Kerstdag, beide 
kerkdiensten op Tweede Kerstdag en de kerkdiensten op Oudejaarsdag en Nieuwjaarsmorgen. Voor 
alle diensten is het wel nodig, dat u zich opgeeft. Opgeven kan via 
kerkgebouw@hervormdwestbroek.nl of per telefoon 06-29628516 (Jan van Vliet). 
 
Voor ouders van jonge kinderen is het van belang om te vermelden dat er gedurende de 
kerkdiensten tijdens de feestdagen geen kinderoppas is.  
 
Tevens is besloten om alle tweede diensten weer terug te brengen naar de avond. Dit geldt echter 
nog niet voor de tweede kerkdiensten op Eerste en Tweede Kerstdag, omdat u er mogelijk al 
rekening mee hebt gehouden dat die ’s middags zullen worden gehouden. De dienst op 
Oudejaarsdag begint wel om 19:00 uur. 
 
Graag wijzen wij u ook op de Kerstfeestviering van de zondagsschool op Eerste Kerstdag. Deze 
viering wordt geheel online gehouden en begint om 10:00 uur. Met deze nieuwsbrief wordt ook de 
liturgie voor de dienst meegezonden, zodat u die kunt uitprinten en kunt meelezen én meezingen.  
 
Het is natuurlijk een grote teleurstelling dat wij juist in deze periode zo beperkt worden in de 
kerkgang. Wij mogen echter ook dankbaar zijn voor wat wel mogelijk is en we roepen elkaar van 
harte ertoe op daarvan gebruik te maken.  
 
Tenslotte wensen wij u gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe en wij af met de 
woorden die de engel tot de herders heeft gesproken. Woorden die hun zeggingskracht houden, 
overal en altijd, voor wie hun vertrouwen op de Heere Jezus stellen: 
 
‘Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 
namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.’ 
 
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.             
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