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Beste gemeenteleden,
Graag willen wij u informeren over ons de gang van zaken in ons kerkelijk leven, nu de minister
president afgelopen maandag bekend heeft gemaakt, dat de regering het besluit heeft genomen tot
een strenge lockdown. Daarnaast maken wij u in deze brief de uitslag van de
ambtsdragersverkiezing bekend en kondigen wij nog een aantal activiteiten aan.
Strenge lockdown
Het besluit tot een strenge lockdown is de zwaarste maatregel die onze overheid tot nog toe heeft
genomen om de verspreiding van het coronavirus te tegen te gaan. Een maatregel die ons juist in
deze periode hard treft. Tegelijkertijd hebben we er alle begrip voor en zijn we dankbaar dat de
regering ook moeilijke keuzes durft te maken als dat het beste is voor de mensen over wie de Heere
haar heeft gesteld. Vanuit dat besef hebben wij als kerkenraad het ingrijpende besluit moeten
nemen dat ons voornemen, om de fysieke bijeenkomsten weer op te starten, tot 19 januari op te
schorten. Daarnaast worden ook alle andere activiteiten die wel reeds plaatsvonden, tot 19 januari
stopgezet. Kringen, catechesegroepen en verenigingen kunnen tot 19 januari dus niet fysiek bij
elkaar komen. Digitaal samenkomen blijft uiteraard wel mogelijk en we moedigen elkaar ook aan
om dat ook zoveel als mogelijk is te doen.
Let op: De kinderen van groep A van de zondagsschool worden nog wel op zondag 30 december
verwacht. U heeft daarover al eerder bericht gekregen.
De kerkdiensten worden door u en ons ervaren als een gewenste samenkomst. Vanuit deze
behoefte en binnen de tot nog toe geldende regelgeving kunnen we op de huidige wijze de
kerkdiensten blijven uitoefenen. Per dienst is het dus mogelijk om met 30 personen samen te
komen. Het is een voorrecht om een dienst bij te wonen, omdat de eredienst geestelijk voedsel
biedt ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook
in deze moeilijke tijd.
De lijst met opgaven voor de reguliere zondagse diensten blijven we hanteren op de manier zoals u
gewend bent. Wie graag tijdens de Kerstdagen en rondom Oud en Nieuw in de kerkdiensten
aanwezig wil zijn, moet zich daarvoor nog wel apart opgeven bij Jan van Vliet via
kerkgebouw@hervormdwestbroek.nl of per tel. 06-29628516. Geef daarbij aan met hoeveel
personen u de kerkdienst wilt bijwonen. Het overzicht van de tijden vindt u in het kerkblad of op de
website.
Ambtsdragersverkiezing
Afgelopen woensdag heeft een ambtsdragersverkiezing plaatsgevonden in verband met de
vacature van ouderling C.A. van den Broek. Voor de vacature had de kerkenraad het volgende
dubbeltal gesteld: Dhr. J. Lam, Kievitlaan 30, 3738 ET Maartensdijk en Dhr. W. Lam, Kooijdijk 33,
3615 AA Westbroek. Wij zijn dankbaar, dat velen de bereidheid hebben getoond om vervolgens
hun stem uit te brengen. Nu de verkiezing heeft plaatsgevonden kunnen wij u mededelen dat bij
meerderheid van stemmen dhr. W. Lam is verkozen tot ouderling.

Daarmee is nu de tijd voor hem gekomen om zijn verkiezing te overwegen. Wij wensen hem daarin
van harte licht en wijsheid van de Heere toe, daarbij denkend aan de woorden: ‘Hij Die u roept, is
getrouw: Hij zal het ook doen.’ (I Thessalonicenzen 5: 24).
Rondom de Kerstdagen
Ondanks alle beperkingen zijn er ook activiteiten die wèl door kunnen gaan en digitaal of via de
kerktelefoon kunnen worden gevolgd. Hieronder geven wij u een overzicht.
Kinderkerstfeest
Op zondag 20 december wordt er in de Nederlands Gereformeerde Kerk een Kinderkerstfeest
georganiseerd. De aanvangstijd is 17:00 uur. Meer informatie treft u aan in de bijlage.
Kerstconcert Nederlands Gereformeerde Kerk
Woensdagavond 23 december is er een livestream kerstconcert met orgel, viool en twee zangeressen vanuit
de Nederlands Gereformeerde Kerk. Het concert begint om 20.00 en kunt u live meeluisteren en kijken op
https://kerkdienstgemist.nl/stations/624-Nederlands-Gereformeerde-kerk-Westbroek. Het programma
bestaat uit bekende kerstliederen en kerstmuziekstukken. U wordt van harte uitgenodigd om thuis mee te
zingen!
Een kerstcadeau voor iedereen
Omdat het fysiek samenkomen tijdens het Kerstfeest niet mogelijk is, biedt de kerstzangcommissie u dit jaar
een kerstcadeau via You Tube aan. Het cadeau kunt u uitpakken op Kerstavond, 24 december, vanaf 19.00
uur tot 6 januari 2021.

Kerstviering van de zondagsschool op Tweede Kerstdag
Omdat we als gemeente het Kerstfeest met de kinderen niet kunnen vieren zoals we gewend zijn, is
ervoor gekozen om vooraf filmopnamen te maken. Deze zullen op tweede Kerstdag om 10.00 uur
worden uitgezonden via het bekende You Tube-kanaal van onze kerk en zijn ook zijn te beluisteren
via de kerktelefoon. Welkom!
Overige initiatieven
Tenslotte willen wij u nog wijzen op een aantal intiatieven die door de jeugdouderling, Marko
Hardeman, zijn aangedragen. U vindt ze in de bijlagen 2 en 3 bij deze brief.
Tot besluit
Wij maken bijzondere tijden mee en ondanks al het goede en mooie dat er ook is (!), merken we
dat we nog ver verwijderd zijn van de belofte zoals die is verwoord in het volgende couplet van een
adventslied:
De duisternis gaat wijken
van d' eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
De aarde is nog steeds in de duisternis van ziekte, zorg en zonde gehuld. Toch is er zo’n 2000 jaar
geleden wel degelijk iets veranderd. De wereld is niet meer zoals daarvoor en dat heeft alles te
maken met Degene over Wie het een volgend couplet van hetzelfde lied gaat:
De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,

is Christus,'t eeuwig licht!
Dankzij Hem mogen wij door het geloof baden in het licht van Gods liefde en genade. De duisternis
is dan nog volop rondom mij heen aanwezig, maar in mijn hart brandt het licht van Gods genadige
nabijheid, door onze Heere Jezus Christus. In dat geloof kunnen en willen wij elkaar toch heel
gezegende Kerstdagen toewensen.
Namens de kerkenraad,
M. van der Zwan, V.D.M., dsvanderzwan@solcon.nl/(0346)281310
R.J. van Oostrum, Scriba, info@hervormdwestbroek.nl/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

