Kerkdijk 12 3615 BE Westbroek, info@hervormdwestbroek.nl
Westbroek, 13 maart 2020

Beste gemeenteleden,
Voor alles is er een vastgestelde tijd,
… een tijd om te omhelzen
en een tijd om zich ver te houden van omhelzen…
Bovenstaande woorden uit Prediker 3 zijn in deze dagen zeer toepasselijk. Het zal immers ook u niet zijn ontgaan dat de
Rijksoverheid verregaande maatregelen heeft afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De kern van alle
maatregelen is om het sociale contact tussen mensen zoveel mogelijk te beperken.
De kerkenraad heeft daarom overlegd hoe aan de afkondigde maatregelen in het gemeenteleven gevolg moet worden gegeven. De
maatregel dat alle bijeenkomsten van meer dan 100 personen in heel Nederland worden afgelast, vroeg daarbij in het bijzonder
onze aandacht.
In onze uiteindelijke besluitvorming hebben wij als kerkenraad ons laten leiden door de overtuiging dat de verkondiging van Gods
Woord doorgang moet blijven vinden. Dit heeft ertoe geleid dat wij u kunnen mededelen dat de zondagse erediensten vanuit ons
kerkgebouw wel doorgaan.
Tegelijkertijd weten wij ons ook verantwoordelijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom adviseren wij u de
kerkdiensten niet in het kerkgebouw mee te maken, maar via de kerktelefoon of het internet. We beperken ons hier tot een (zeer
dringend) advies, omdat wij u de toegang tot de kerk niet willen onthouden. De afweging daartoe maakt u zelf. Daarom is er ook
kinderoppas aanwezig, maar er is geen zondagsschool.
Mocht u de kerkdienst wel in het kerkgebouw bij willen wonen, gaat u dan zo verspreid mogelijk zitten. Komen er meer dan 100
personen, dan kunt u eventueel uitwijken naar gebouw Rehobôth
Mocht er bij u daarentegen sprake zijn van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan verzoeken wij u dringend om niet
naar de kerk te komen. Ook als u behoort tot de ouderen en/of personen met verminderde weerstand is het zeer aan te bevelen om
niet naar de kerk te gaan. Is het binnen uw werk belangrijk elk risico uit te sluiten, dan raden wij u daar rekening mee te houden.
Alle bovenstaande maatregelen gelden zonder tegenbericht tot en met 31 maart. Bijeenkomsten met een kleiner aantal
aanwezigen, zoals kringen en catechisaties kunnen, met inachtneming van de maatregelen van de overheid, vooralsnog wel
doorgang vinden.
Wij beseffen dat het bovenstaande ingrijpend is voor ons gemeenteleven. De kerkdienst is immers de plaats waar wij als gemeente
de Heere en elkaar mogen ontmoeten. Tegelijkertijd vraagt de huidige situatie om bijzondere maatregelen om de samenleving te
beschermen en de medische zorg voor iedereen optimaal te houden.
Tot slot herinneren wij u aan de eerdergenoemde woorden van Prediker. Wij leven in een periode om ons ver te houden van
omhelzingen. In Markus lezen wij echter dat de Heere Jezus de kinderen omarmde, de handen oplegde en zegende. Zo omarmt Hij
iedereen die Hem ontvangt als een kind. Dan omhelst Hij ons persoonlijk en als gemeente, door Zijn Woord en Geest, ook als wij
onderling afstand moeten nemen. Dat is onze troost!
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.

