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Beste gemeenteleden,
In deze dagen genieten wij van de zon en de prachtige kleuren in de natuur. Kijken we wij naar boven,
dan is er geen wolkje aan de lucht. Intussen weten we, in letterlijke zin kan dat zo zijn, figuurlijk
gesproken is het anders. Wij beleven een bijzondere tijd van zorgen, angst en verdriet. Wat een
contrast met de natuur! Maar we mogen juist daaruit troost putten, dat de Heere ook in deze tijd voor
ons zorgt. Zoals dat ook in het 3e vers van lied 513 uit Weerklank wordt verwoord:
Hij die met heerlijkheden, de leliën bekleedt,
zal ook zijn kind’ren kleden, Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten, Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten, Hij voedt ons uit zijn hand.
Die zorg van de Heere mogen we ook opmerken in de kerkdiensten die gehouden kunnen worden.
Daar zijn we dankbaar voor, evenals voor de mogelijkheid dat zij nu ook op youtube met beeld kunnen
worden meegemaakt. door te klikken op deze link: https://www.youtube.com/channel/UCiX8n0nh4yib-XwxmFk8bg of in YouTube te zoeken naar Hervormde Gemeente Westbroek eo..De reguliere
uitzending via kerkdienstgemist.nl blijft daarnaast gewoon beschikbaar.
De overheid heeft dat aantal afgelopen week tot 1 juni verlaagd tot een maximum van 30. Wij kiezen
er echter voor om, evenals voorgaande weken, met zo min mogelijk mensen bij elkaar te komen.
Daarmee sluiten wij aan bij het beleid van de meeste kerkgenootschappen in Nederland. Om de zang
thuis te ondersteunen, omdat er geen gemeente is de kerk aanwezig is, hebben we besloten om de
microfoon van de predikant tijdens het zingen ‘open te zetten’.
Afgelopen woensdag werd de klok geluid als teken van hoop en troost, vervolgens was er vanuit de
kerk een gebedsmoment, dat werd verzorgd door de dominee. U kon het via bovengenoemde kanalen
volgen en zo thuis meebidden. Het is ons voornemen dat komende woensdag, 1 april, ook te doen. U
wordt wederom van harte uitgenodigd uw gebedspunten aan de dominee door te geven.
Nu wij elkaar niet kunnen ontmoeten zoals we gewend zijn is het goed om te zoeken naar andere
mogelijkheden. Telefoon en internet kunnen ons daarbij enorm behulpzaam zijn. Zo kunnen we elkaar
persoonlijk bellen, maar is het ook mogelijk meerdere mensen tegelijk te spreken. Niet iedereen heeft
echter daarvoor de kennis in huis. Daarom is het goed om die met elkaar te delen. Ook als kerkenraad
nodigen wij u uit uw gedachten met ons te delen, zodat wij die voor het werk in de gemeente kunnen
gebruiken.
Zo willen we elkaar ook nu aanmoedigen om samen het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid te
blijven zoeken. In de zekerheid die de Heere Jezus ons geeft dat de Vader dan voor ons zal zorgen.
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. Stuur deze mail gerust door naar anderen. Ontvangt u deze mail via iemand anders, geef ook uw emailadres door aan info@hervormdwestbroek.nl en we houden ook u op de hoogte. Wilt u deze berichten niet
meer ontvangen, stuur ons een bericht terug en we halen u van de lijst.

