Kerkdijk 12 3615 BE Westbroek, info@hervormdwestbroek.nl
Westbroek, 20 maart 2020

Beste gemeenteleden,
Na ons vorige bericht is er alweer een week verstreken. Sindsdien zien we het coronavirus steeds verder oprukken. We horen ook
van het leed waarmee dat gepaard gaat en zijn daar bedroefd over. Dat heeft de regering doen besluiten nog striktere maatregelen
te nemen en zo de omgang met elkaar tot een minimum te beperken. Daarom en uit zorg voor de gezondheid van ons allen, heeft
de kerkenraad besloten alle gemeenteactiviteiten waarbij wij elkaar ontmoeten tot nadere aankondiging af te gelasten.
Bij deze beslissing is echter één uitzondering gemaakt en die betreft de zondagse erediensten. Al zullen ook die anders zijn dan
wij gewend zijn. Afgelopen zondag hebben we dat ook al ervaren, maar toen was er nog gelegenheid om met maximaal honderd
mensen in ons kerkgebouw samen te komen. Vanaf D.V. komende zondag is dat niet meer mogelijk. Dan zullen alleen de koster,
de organist, een deel van de kerkenraad en de predikant aanwezig zijn. Als gemeente kunnen we de kerkdiensten via kerktelefoon
en internet meemaken. Zo komen we toch rondom het Woord van God samen om te luisteren naar Zijn stem.
Naast de kerkdiensten is het pastoraat voor ons als gemeente heel belangrijk. Gewoonlijk krijgt dit echter vorm in het bezoekwerk,
maar dat is nu niet mogelijk. Dat betekent niet dat wij elkaar niet kunnen spreken. Met name via de telefoon is het mogelijk met
velen contact te onderhouden. Ds. Van der Zwan is dan ook voornemens om met behulp van de telefoon toch ‘huisbezoeken’ te
doen. Schroom overigens niet om hem te bellen, ook niet als u zich eenzaam voelt en ‘slechts’ even een stem wilt horen.
Mocht u in de komende tijd andere hulp nodig hebben, bijvoorbeeld voor boodschappen, dan kunt u contact opnemen met Kerk In
Praktijk (K.I.P.): 06-15383181 of kerkinpraktijk@gmail.com. Ook voor ander hulpvragen is de K.I.P. bereikbaar, al geldt ook hier
dat de maatregelen in verband met het coronavirus in acht moeten worden genomen.
Behoor je tot de jongeren van de gemeente, dan willen we ook met jou contact houden. Over het hoe en wat hoor je nog en je
ideeën zijn welkom! Als je catechisatie hebt gevolgd zullen we in elk geval nu al via Whatsapp berichten met jullie delen. Heb je
geen catechisatie gevolgd, maar wil je toch berichten ontvangen, mail jouw nummer naar het mailadres van de dominee.
Voor het werk in en van de gemeente blijven ook uw gaven hard nodig. Nu er niet tijdens de kerkdiensten gecollecteerd kan
worden, vragen wij u uw gaven via de bank over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers:
Bankrekeningnummer diaconie: NL51 RABO 0369103440 t.n.v. diaconie Hervormde Gemeente te Westbroek
Bankrekeningnummer kerkrentmeesters: NL48 RABO 0369103106 t.n.v. Hervormde Gemeente Westbroek
Tot zover de informatie die wij nu met u willen delen. Wij beleven immers bijzondere tijden, maar niet als mensen die geen hoop
hebben. Deze periode van het kerkelijk jaar beleven we de lijdenstijd en zijn we op weg naar het Paasfeest. In de lijdenstijd
gedenken wij het lijden van de Heere Jezus Christus, Die op Golgotha door God werd verlaten opdat allen die in Hem geloven
nooit (ook nu niet!) door God verlaten zouden zijn. Met Pasen vieren we dat de Heere Jezus Christus de dood heeft overwonnen
en zingen: ‘Jezus leeft en ik met Hem, dood waar is uw schrik gebleven.’ In de onstuimigheden van ons bestaan is er slechts één
zekerheid, de Heere Jezus Christus, de Verlosser door God gegeven aan een wereld in nood.
‘O Jezus hoe vertrouwd en goed klinkt mij Uw Naam in ’t oor.
Uw naam die mij geloven doet, Hij gaat mij reddend voor.’
Met vriendelijke groeten,
Namens de kerkenraad,
M. van de Zwan, V.D.M., dsvanderzwan@solcon.nl/(0346) 281310
R.J. van Oostrum, Scriba, info@hervormdwestbroek.nl of 06-22483812
P.S.
- Kent u gemeenteleden die geen mailadres hebben, geeft u dan a.u.b. deze informatie zoveel mogelijk aan hen door.
- Ontvangt u deze informatie indirect stuur dan een mail naar info@hervormdwestbroek.nl. Dan zullen wij uw mailadres in onze
mailinglist opnemen en u als er nieuwe ontwikkelingen zijn op de hoogte houden.
- Bovenstaande en nieuwe informatie zullen wij ook op de website plaatsen.
- Hebt u deze mail ontvangen, maar wilt u dat niet meer, meld u zich dan a.u.b. af via info@hervormdwestbroek.nl

