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INLEIDING 

 

Voor u ligt het activiteitenboekje van de Hervormde Gemeente ‘De 

Hoeksteen’ in IJsselmuiden - Grafhorst.  

 

We hopen dat de vele activiteiten die worden aangeboden in dit boekje u 

zullen aanspreken en dat we met elkaar vele goede en opbouwende 

momenten zullen beleven.  

 

We wensen u Gods Zegen toe voor het komende seizoen. 
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INHOUDSOPGAVE 

 

Inleiding ______________________________________________________________________ 1 

Inhoudsopgave ______________________________________________________________ 2 

Jeugdwerk ___________________________________________________________________ 4 

Oppasdienst ______________________________________________________________ 4 

Kindernevendienst _______________________________________________________ 5 

KOM – Kindernevendienst _______________________________________________ 5 

Club ______________________________________________________________________ 5 

Overige activiteiten voor groep 6, 7 en 8 _______________________________ 5 

McChurch (Voor tieners van 12 t/m 14 jaar) ____________________________ 6 

Overige activiteiten voor 12+ ____________________________________________ 7 

Catechese ________________________________________________________________ 8 

Spaarproject _____________________________________________________________ 11 

Vrijwilligers en stages ___________________________________________________ 11 

Jongerenproject _________________________________________________________ 12 

Algemene Gegevens ____________________________________________________ 13 

Gemeente Groei Groepen __________________________________________________ 15 

Toerustings-avonden in het kader van het dooptraject… __________________ 16 

Gebedskring ________________________________________________________________ 20 

Kerk & Keuken ______________________________________________________________ 22 

Vorming & Toerusting ______________________________________________________ 23 

Middag voor ouderen en alleengaanden ___________________________________ 24 

Belijdenis-catechese ________________________________________________________ 26 

Vrouwen Groei Groep ______________________________________________________ 27 

Vriendenclub ________________________________________________________________ 29 

De roeping van Israel _______________________________________________________ 30 
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Bijbelkring donderdagavond: “Het verhaal van Jezus volgens Johannes” __ 31 

“Wie zeggen jullie dat Ik ben?” _____________________________________________ 33 

Rozenactie met Pasen ______________________________________________________ 34 

Hoeksteen Bazaar ___________________________________________________________ 35 

Music in the park ___________________________________________________________ 37 
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JEUGDWERK 

 

De visie van het jeugdwerk is:  

“Jongeren bekend en vertrouwd 

maken met Jezus Christus”.  

 

Door relatiegericht te werken en 

programma’s zoveel mogelijk in 

een vloeiend traject op elkaar aan 

te laten sluiten geven we hier vorm 

aan. Bij alle activiteiten is er ruimte 

voor geloof en gezelligheid,  

maar wel steeds in een andere 

verhouding. We vinden het 

belangrijk om betrokken te zijn op 

elkaar, zowel met mensen binnen 

de kerk als met mensen buiten de 

kerk.  

 

Het jeugdwerk wordt 

gecoördineerd en aangestuurd 

door de Jeugdraad. In de 

Jeugdraad zitten vier 

jeugdouderlingen, twee 

jeugddiakenen, een 

kerkrentmeester, een secretaris en 

de jeugdwerkleider (als betaalde 

kracht).  

 

Gedurende het seizoen zijn er voor 

de jeugd verschillende activiteiten: 

 

 

OPPASDIENST 

Voor de allerkleinsten van 0-4 jaar 

is er tijdens de zondagse 

ochtenddiensten oppas. Dit is in de 

crèche en De Boog.  
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KINDERNEVENDIENST 

Tijdens de zondagse ochtend-

diensten is er voor de kinderen van 

4-8 jaar (groep 1 t/m 5 van de 

basisschool) kindernevendienst.  

 

KOM – 

KINDERNEVENDIENST 

In de KOM – Kindernevendienst 

zijn alle kinderen voor wie de 

reguliere kindernevendienst niet 

geschikt is, welkom. We lezen 

verhalen uit de Bijbel, zingen over 

de Here Jezus en knutselen. 

Uiteraard is er ook tijd om te 

spelen. We werken met een vaste 

structuur en met behulp van 

picto’s. De groepen zijn klein, 

waardoor er minder prikkels zijn. 

De data staan op de website van 

de Hoeksteen.  

 

CLUB  

Voor iedereen van groep 6, 7 en 8 

van de basisschool is er club. Elke 

twee weken wordt er op een 

ontspannen manier een avond 

ingevuld. Met een Bijbelverhaal, 

een cool spel of een leuke 

activiteit!  

 

Groep 6 heeft club op 

dinsdagavond en Groep 8 heeft 

club op maandagavond in de 

volgende weken: 40, 42, 44, 46, 48 

(Sint), 50 (Kerst), 2, 4, 6, 8, 10, 12, 

14 (Groep 8 op 14 april niet).  

 

 

Groep 7 heeft club op 

woensdagavond in de weken: 39, 

41, 42, 45, 47, 49 (Sint), 51 (Kerst), 

3, 5, 7, 8, 11, 13, 15 

 

Tijd: Van 19.00 tot 20.15 (ongeveer) 
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OVERIGE ACTIVITEITEN 

VOOR GROEP 6, 7 EN 8 

SIRKELSLAG KIDS  

Ook dit seizoen is er weer 

Sirkelslag Kids op vrijdagavond 17 

november 2017.  

Voor alle jongeren van De 

Hoeksteen uit groep 6, 7 en 8! 

Zie voor meer informatie: 

www.sirkelslag.nl/kids 

 

GROEP 8 KAMP 

En natuurlijk is er ook weer het 

Groep 8 Kamp. Dit jaar van 6-8 

april 2018.  

 

BBQ CLUBS & 

BASISCATECHESE  

Op donderdag 19 april 2018 is de 

afsluitende BBQ van de clubs en de 

basiscatechese. Meer informatie 

over de basiscatechese is te vinden 

onder het kopje “catechese”. 

 

MCCHURCH (VOOR 

TIENERS VAN 12 T/M 14 

JAAR) 

 

Op zondagmiddag ben je als 12-, 

13-, of 14-jarige elke maand 

welkom om voor de jongerendienst 

naar De Boog te komen!  

 

Vanaf 16.00 uur kun je elkaar 

ontmoeten, chillen en leuke 

activiteiten doen die door 

verschillende mensen 

georganiseerd worden.  

 

Aan het einde van de middag eten 

we een hapje met elkaar en 

aansluitend kun je naar de 

jongerendienst!   
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JONGERENDIENSTEN  

Eenmaal per maand, soms op de 

derde maar meestal op de vierde 

zondag – zijn er om 19.00 uur 

jongerendiensten.  

Met aansprekende thema’s voor 

jongeren!  

 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

VOOR 12+ 

 

SIRKELSLAG YOUNG (12-16 

JAAR) 

Voor alle jongeren van 12 t/m 16 

jaar organiseren we op 

vrijdagavond 2 februari 2018 weer 

Sirkelslag Young. Speel gave 

spellen met je team en versla al die 

andere duizenden jongeren die 

verspreid over Nederland tegelijk 

meedoen! Zie voor meer 

informatie: www.sirkelslag.nl/young  
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ZEILKAMP 

In 2018 vindt het zeilkamp plaats 

van 27 augustus t/m 31 augustus! 

Aanmelden is mogelijk vanaf 23 

maart 2018 met de afsluiting van 

de huiscatechese.  

 

CATECHESE 

Alle jongeren die in het seizoen 

2016/2017 catechese gevolgd 

hebben, krijgen, voor zover 

bekend, een e-mail met de vraag 

of en op welke dag zij in het 

nieuwe seizoen catechese willen 

volgen. Jongeren die hierop 

reageren hoeven zich niet meer in 

te schrijven tijdens het 

startweekend.  

 

Voor mensen die zich toch liever 

persoonlijk op willen geven (voor 

het eerst of zij die opnieuw 

catechese willen volgen), zijn er 

ook gewoon de momenten na de 

jongerendienst in September. 

 

Voor meer informatie kan contact 

opgenomen worden met Marcel 

Versteeg: marcel@hoeksteenkerk.nl 

of 06-31693435.  
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BASICS  

(Basiscatechese voor jongeren van 

10 & 11 jaar) 

 

Basiscatechese gaat over geloof, de 

Bijbel, Bijbelfiguren en over de 

kerk. Basiscatechese is bedoeld 

voor tieners van groep 7 en 8 en is 

zo gepland dat je in de andere 

week naar de club kunt!  

 

Basics 7, voor tieners van groep 7, 

wordt gegeven op maandag 25 

september en donderdag 28 

september van 16.30 tot 17.15 uur. 

En vervolgens in de weken: 40, 42, 

44, 46, 48, 50, 2, 4, 6, 8, 10 en 12. 

De eerste keer mogen de ouders 

ook mee! 

 

Basics 8, voor tieners van groep 8, 

wordt gegeven op maandag 9 en 

donderdag 12 oktober van 16.30 

tot 17.15 uur. En vervolgens in de 

volgende weken: 39, 41, 45, 47, 49, 

3, 5, 7, 11 en 13.    

 

PROVIDER  

(Huiscatechese voor 12, 13, 14 jaar) 

 

Voor de jongeren van de 1e, 2e en 

3e klas van het voortgezet 

onderwijs is er huiscatechese. 

Samen met ongeveer 8 jongeren 

ga je bij  

iemand thuis op een leuke manier 

aan de slag met het geloof, de 

Bijbel, God en de kerk.  

Exacte begin- en eindtijd worden 

afgesproken met de leiding.  

 

Avonden: Maandag, dinsdag, 

woensdag of donderdag.   

 

Weken: 40, 42, 44 (woensdag week 

45), 46, 48, 50, 2, 4, 6, 8 en 10. 

 

Op vrijdag 23 maart 2018 is het 

Running Dinner, de gezamenlijke 

afsluiting.  
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STAY STEADY  

(Groepscatechese voor 15, 16 jaar) 

 

We praten over onderwerpen die 

jullie bezighouden, vaak aan de 

hand van filmpjes! De meeste 

groepen zijn in De Hoeksteen, 

maar om ervoor te zorgen dat de 

groepen niet al te groot worden, 

kunnen er ook groepen bij mensen 

thuis zijn. Het programma duurt 

van 19.00 tot 20.00 uur. 

Stay Steady start in week 40 met 

een avondvullend programma. 

 

Daarna op maandag (door Ds. Van 

Veluw), woensdag of donderdag 

(door Marcel Versteeg): Week 42, 

44 (woensdag week 45), 46, 48, 50, 

2, 4, 6, 8, 10, 12 

 

FOLLOW UP  

 (Groepscatechese 17,18,19 jaar) 

 

Ook bij de 17+ catechese praten 

we over onderwerpen die jullie 

bezig houden.  De avonden duren 

van 20.15 tot 21.15. Daarna is er 

gelegenheid om nog wat te 

drinken en te kletsen! 

 

Follow up start in week 41 met een 

avondvullend programma. 

 

Daarna op maandag (door Ds. Van 

Veluw), woensdag of donderdag 

(door Marcel Versteeg): Week 42, 

44 (woensdag week 45), 46, 48, 50, 

2, 4, 6, 8, 10 en 12.  

 

 

20+ CATECHESE 

De 20+ Catechese zal ik dit jaar 

doen (Ds. Labooy). Ik heb er veel 
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zin in. Ik zie dit voor ogen: ik heb 

veel zin om jullie beter te leren 

kennen en vooral in te gaan op 

vragen die er leven. Dat kan echt 

van alles zijn: hoe zit het met 

schepping en evolutie? Wat mag ik 

nog als ik christen word? Wie is 

Jezus voor mij? Of misschien eens 

een goede film bekijken, nou, 

noem het maar! Of zullen we eens 

uit onze comfort zone stappen?  

 

Ik stel voor om het op maandagen 

te houden: van 19.30 tot 21.00 uur. 

2 okt., 16 okt., 30 okt, 13 nov. , 27 

nov. , 11 dec, 8 jan., 22 jan., 5 feb., 

19 feb., 12 mrt., 19 mrt. 

 

Ds. G.H. Labooy, 06-26647020, 

g.labooy@gmail.com 

 

 

SPAARPROJECT 

 

Dit jaar sparen we opnieuw voor 

de organisatie: Stichting Antwoord! 

Ook dit seizoen hopen we een 

mooi bedrag voor ze op te halen. 

Op vrijdag 16 maart 2018 is er 

weer een sponsoravond van de 

clubs en de basiscatechese van 

19.00 tot 20.30 uur!   

 

Voor meer informatie zie: 

http://www.antwoord.org/ 

VRIJWILLIGERS EN 

STAGES 

Eigenlijk zijn we binnen het 

jeugdwerk altijd op zoek naar 

vrijwilligers. 

 

Mocht je het leuk vinden om 

oppas- of kindernevendienst te 

draaien, club of huiscatechese te 

geven, mee te gaan op kamp, lid te 

worden van de 

jongerendienstcommissie, een 

activiteit te organiseren tijdens de 
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McChurch, mee te draaien met de 

catechese voor jongeren van 15-17 

jaar of deel uit te maken van het 

zeilkamp- of het 

jongerenprojectteam; dan kun je 

altijd mailen naar Marcel Versteeg: 

jongerenwerker@hoeksteenkerk.nl. 

 

Waar wel rekening mee gehouden 

moet worden is dat er niet bij alle 

taken altijd plek is. Het is dus 

mogelijk dat je dit als antwoord 

krijgt. Ook voor mensen die stage 

moeten lopen vanuit school is er 

plek en ruimte om te leren en te 

groeien. Korte (maatschappelijke) 

stages maar ook langere (beroeps-) 

stages. Interesse? Mail dan naar 

bovenstaand e-mailadres! 

 

JONGERENPROJECT  

Het project in 2017 in Roemenië 

heeft een grote indruk op ons 

gemaakt! 

 

Foto’s en berichten staan op de 

Facebook pagina van het 

jongerenproject. 

 

Ben jij tussen de 16 t/m 21 jaar en 

lijkt het je leuk om komende zomer 

mee te gaan; houd dan in het 

begin van het seizoen het 

Contactblad in de gaten; het 

opgaveformulier komt hier in te 

staan.   

 

Mocht u ons financieel willen 

steunen, dan kunt u uw bijdrage 

overmaken op rekeningnummer 

NL60RABO0139490892 t.n.v. 

Hervormde gemeente De 

Hoeksteen te IJsselmuiden o.v.v. 

Jongerenproject.   

 

Wilt u meer informatie? Mail naar: 

jongerenproject@hoeksteenkerk.nl. 



 

 13

 

 

ALGEMENE GEGEVENS 

Meer informatie over het 

jeugdwerk is te vinden op de site 

van de Hoeksteen: 

www.hoeksteenkerk.nl/jeugd 

 

Lid worden van de Facebook 

pagina “Hoeksteen Jeugd” is de 

snelste manier om overal van op 

de hoogte te blijven! 

 

Vanaf dit seizoen is “Hoeksteen 

Jeugd” ook te vinden op Instagram. 

Zoek op “Hoeksteen Jeugd” en 

volg ons!  

 

Heb je vragen over het jeugdwerk? 

Stel ze aan Marcel Versteeg: 

- Het liefst per mail: 

marcel@hoeksteenkerk.nl 

- Of per telefoon: 06-31693435 

 

Als een vraag over een specifieke 

activiteit gaat dan wordt deze 

doorgestuurd naar diegene die er 

verantwoordelijk voor is met 
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de vraag hem rechtstreeks naar de 

vragensteller te beantwoorden. 
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GEMEENTE GROEI 

GROEPEN  

 

Als we kijken naar de mensen rond 

Jezus dan valt er iets op. Soms 

sprak Jezus voor grote groepen 

mensen. Duizenden mensen 

luisterden naar zijn woorden bij het 

meer van Galilea. Soms sprak Jezus 

met iemand persoonlijk: midden in 

de nacht met Nikodemus, op de 

paasmorgen met Maria en de 

Emmaüsgangers. Maar meestal is 

Jezus in gesprek met een kleine 

groep mensen: zijn leerlingen. In 

een kleine groep delen ze het 

leven. Een groep van 10-15 heeft 

een eigen kracht. Het is klein 

genoeg om elkaar goed te kennen 

en groot genoeg voor (soms heel) 

verschillende mensen. De 

discipelen leerden van Jezus en van 

elkaar. En Jezus kende hen: de 

twijfel van Thomas, het 

enthousiasme van Petrus, de liefde 

van Johannes, enzovoort. 

 

In de kerk is dat precies hetzelfde. 

Soms komen we in een grote 

groep bij elkaar. De kerkdienst op 

zondag is het meest bekend, maar 

je kunt ook denken aan een grote 

conferentie. Soms is er heel 

persoonlijk contact. Bijvoorbeeld in 

een mooie ontmoeting met een 

goede vriend of een ouderling. En 

we komen ook bij elkaar in kleine 

groepen. Een plek waar je de tijd 

hebt om elkaar goed te leren 

kennen, waar je met elkaar 

meeleeft in vreugde en verdriet, 

waar je elkaar stimuleert in geloof 

en ontdekt waar jouw gaven 

liggen. 

 

In onze gemeente zijn verschillende 

GemeenteGroeiGroepen actief. Er 

zijn groepen in Kampen, 

IJsselmuiden en Genemuiden, 

groepen die elkaar vaak zien en 

kringen die passen bij mensen met 

een drukke agenda, groepen met 

jonge mensen en ook groepen 

waar de gemiddelde leeftijd iets 
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hoger is. Lijkt het je wat om op een 

kring te komen? Of wil je een keer 

komen kijken? Laat het even 

weten! Er is altijd ruimte om aan te 

schuiven. 

 

Komend jaar is het thema ‘De 

hoop die in ons leeft: geloven in 

een verwarrende tijd’. 

Uitgangspunt is het bijbelboek 1 

Petrus, een bijbelboek waarin we 

veel herkennen van onze eigen 

vragen en vreugde. Rondom het 

thema is ook een mooi boek 

gemaakt met achtergronden, 

gespreksvragen en een aantal 

opdrachten. Zo kom je altijd goed 

uit de startblokken, maar je kunt er 

als groep natuurlijk ook een eigen 

draai aan geven die beter bij je 

past. Het beloven hele mooie 

avonden te worden. 

 

Info Ds. H.J. van Maanen 

dshjvanmaanen@hoeksteenkerk.nl 

06 - 49 94 82 00 

TOERUSTINGS-AVONDEN 

IN HET KADER VAN HET 

DOOPTRAJECT… 

 

We hebben als kerkenraad een 

dooptraject ontwikkeld voor 

doopouders: een aantal 

‘toerustings-avonden’ en 

‘terugkom-diensten’ door de jaren 

heen. Niet veel nieuws onder de 

zon trouwens: veel bouwstenen 

waren er eigenlijk al! We hebben er 

alleen nog eens goed naar 

gekeken en hier en daar wat 

bijgesteld en aangevuld.  

  

Waarom dit dooptraject?  

 

Dit is de achterliggende gedachte: 

het verlangen en ons aanhoudende 

gebed dat onze gedoopte kinderen 

eens zullen beamen al wat ze met 

hun doop hebben gekregen. Dat ze 

leerlingen van Jezus mogen 

worden, belijdende christenen.  
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Nooit was dat vanzelfsprekend, 

maar in onze tijd ervaren we dat 

misschien nog nadrukkelijker, want 

de jeugd leeft in een cultuur waarin 

ongeloof de norm is, geloof de 

uitzondering.  

 

Met dit dooptraject willen wij dan 

ook ouders en jeugd optimaal 

bemoedigen en steunen: de ouders 

steunen bij het vervullen van hun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doopbelofte, de jeugd helpen bij 

het gaan verstaan én beamen van 

hun  

doop. Want de Heer zegt: 

‘niemand kan het koninkrijk van 

God binnengaan, tenzij hij geboren 

wordt uit water en geest.’ (Joh. 3: 

5) 

 

In principe is iedereen steeds 

welkom, maar doopouders krijgen 

steeds een persoonlijke 

uitnodiging: als je bijvoorbeeld 3 

jaar geleden hebt laten dopen, 

krijg je een uitnodiging voor de 

avond na 3 jaar BIDDEN EN 

ZINGEN MET JE KIND! Hier 

noemen we deze avonden al even, 

maar we publiceren het ook op de 

week info etc.: 

  

- Avond 2 jaar na de doop: HET 

EERSTE ‘AMEN’ (geloofsopvoeding 

kleinsten)  

 

- Avond na 3 jaar: BIDDEN EN 

ZINGEN MET JE KIND!  

 

- Avond na 4 jaar: over 

KINDERBIJBELS 
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- Avond na 7 jaar: JE KIND GAAT 

OP INTERNET  

 

- Avond na 10 jaar: SEKSUELE 

OPVOEDING.  

 

- Avond na 13 jaar: ‘HELP IK HEB 

EEN PUBER!’ 

 

De eerste data zijn al bekend: twee 

avonden over: ‘JE KIND GAAT OP 

INTERNET’ op maandagavond 18 

september en op dinsdag 26 

september.  

 

Dus ouders die in 2010 hebben 

laten dopen, 7 jaar geleden, krijgen 

daar een uitnodiging voor, maar 

iedereen is welkom! 

 

We hopen zo ook bij te dragen 

aan wat wel 

‘opvoedgemeenschappen’ wordt 

genoemd: kleine groepen van 

ouders die bij elkaar komen met 

hun kinderen en die samen een 

hechte gemeenschap vormen met 

gedeelde waarden: het geloof in 

Jezus Christus. We schrijven er 

zeker nog wel eens wat over.  

 

 

Info Ds. G.H. Labooy; tel 3380074; 

g.labooy@gmail.com  
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GEBEDSKRING 

 

Elke eerste en derde 

woensdagavond van de maand 

komt de gebedskring van De 

Hoeksteen bijeen.   

 

We bidden deze avonden 

bijvoorbeeld voor onze kerk, de 

predikanten, het pastoraat, het 

jeugdwerk, de kerkenraad, de 

zieken en rouwdragenden, het 

wereldgebeuren wat onze aandacht 

vraagt en ga zo maar door. 

De avonden beginnen om 19.00 

uur en duren tot ongeveer 19.45. 

 

Naast het bidden lezen we ook een 

tekst uit de Bijbel en denken hier 

samen kort over na. Tijdens het 

gebed is er ook altijd ruimte voor 

een stil gebed. Wie niet hardop in 

de groep kan of wil bidden is ook 

van harte welkom om in stilte met 

ons mee te bidden. Uw 

aanwezigheid stellen we zeer op 

prijs! 

 

Laat gebed in onze gemeente ook 

het stuurwiel zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Elke 1e en 3e woensdag van de 

maand 

Tijd 19.00 tot 19.45 uur 

Plaats De Hoeksteen 

Info Annemarie van den Berg 
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avandenbergkattenberg@gmail.com   
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KERK & KEUKEN 

 

Wij nodigen u van harte uit om 

elkaar te ontmoeten en samen te 

eten bij Kerk en Keuken. 
 

Vanaf 17.00 uur ontvangst met 

koffie en thee en om 17:30 uur 

gaan we aan tafel. 

 

Als het even kan vragen wij een 

bijdrage van 5 euro p.p. 

 

 

 

We hebben de volgende data 

gepland: 

 
 
Data 20 september 2017 

25 oktober 2017 

29 november 2017 

17 januari 2018 

28 februari 2018 

11 april 2018 

30 mei 2018 

Tijd 17.00 uur 

Plaats De Hoeksteen 

Info & 

Opgave 

Wilma Rozendaal  

tel 3324867 

Alie Pelleboer  

tel 3311840 
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VORMING & 

TOERUSTING 

 

Uiteraard zal het team Vorming & 

Toerusting het komende seizoen 

weer een aantal activiteiten 

organiseren.  

 

Vanwege de voorbereidingen die 

hieraan vooraf gaan én de andere 

koers die Vorming & Toerusting wil 

gaan varen, kunnen wij u nog niet 

informeren over het definitieve 

programma.  

 

Wij houden u op de hoogte via het 

Contactblad, de weekinfo en de 

aankondigingen via de beamer. 

 

Tot ziens bij één van onze 

activiteiten. 

 

Team Vorming & Toerusting 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Info Commissie Vorming & 

Toerusting  

Desiree Dekker 

Ddekker@live.nl 
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MIDDAG VOOR 

OUDEREN EN 

ALLEENGAANDEN 

 

De zusterkring (HVD) verzorgt het 

werk onder de ouderen (vanaf 65 

jaar) en alleengaanden in onze 

gemeente.  

 

Dit bestaat uit het organiseren van 

middagen voor ouderen en 

alleengaanden en het bezoeken 

van de ouderen die hebben 

aangegeven graag regelmatig 

bezocht te willen worden. Deze 

bezoeken worden, in overleg met 

de ouderen, meestal om de zes à 

acht weken afgelegd. Als u graag 

bezoek zou willen ontvangen, kunt 

u contact opnemen met één van 

onderstaande dames. 

 

In de regel worden vier middagen 

per seizoen georganiseerd, meestal 

op een dinsdag. In Het Contactblad 

en op de weekinfo worden de 

middagen aangekondigd en daarin 

vindt u ook meer informatie over 

de programma’s. Voor het 

komende seizoen zijn de volgende 

data vastgelegd: 

 

Wat Hanzetijd en Kogge - dhr. R. 

van’t Hul 

Wanneer 3 oktober 2017 

Hoe laat 14.30 uur 

Waar De Hoeksteen 
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Wat KERSTMIDDAG 

Mmv Het Heldoorn-familiekoor uit 

Genemuiden 

Wanneer 19 december 2017 

Hoe laat 14.30 uur 

Waar De Hoeksteen 

 

Wat De ooievaar – mevr. W. v.d. 

Rozenberg 

Wanneer 13 februari 2018 

Hoe laat 14.30 uur 

Waar De Hoeksteen 

 

Wat PAASMIDDAG met 

broodmaaltijd 

Wanneer 27 maart 2018 

Hoe laat 15.30 uur 

Waar De Hoeksteen 

 

Wat Programma nog onbekend 

Wanneer 29 mei 2018 

Hoe laat 14.30 uur 

Waar De Hoeksteen 

 

Bent u 65 jaar of ouder of bent u 

alleenstaand, dan bent u op onze 

middagen hartelijk welkom. 

 
Info Herma Bosman, tel: 3326623 / 

hermabosman@gmail.com 

Gerrie de Vegt, tel: 3327432 / 

gerrie.devegt@hotmail.com 

Stijnie Bartelink, tel: 3375388 / 

stijnie.bartelink@outlook.com 
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BELIJDENIS-CATECHESE 

 

Dit seizoen is er weer 

belijdeniscatechese. We komen tien 

avonden bij elkaar voor twee 

doelen: wat is het christelijke 

geloof en wat betekent het geloof 

voor mij?  

 

We staan stil bij de belangrijkste 

thema’s van het christelijke geloof, 

zoals de Jezus, bidden, liefde en 

vreugde. En met elkaar praten we 

erover door hoe we dat zien in ons 

eigen leven. 

 

Aan het einde van het seizoen kun 

je belijdenis doen: vooral in de kerk 

laten horen dat je er persoonlijk 

voor kiest om te geloven in God. 

Dat is niet verplicht, dus je kunt 

ook aanschuiven en tijdens de 

avonden ontdekken of je belijdenis 

wilt gaan doen. 

 

Dit seizoen wordt de 

belijdeniscatechese gegeven door 

ds. Van Maanen. De avonden zijn 

op maandag, van 20.00 uur tot 

(ongeveer) 21.30 uur. 

 

Je kunt je opgeven via de lijsten na 

de jongerendienst of door even 

een berichtje te sturen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 9 oktober 

23 oktober 

30 oktober 

13 november 

27 november 

11 december 

- winterstop 

8 januari 

22 januari 

5 februari 
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19 februari 

 

12 maart – avond met 

kerkenraad 

25 maart – belijdenisdienst 

(zondag voor Pasen) 

30 maart – viering Avondmaal 

(Goede Vrijdag) 

 

Tijd 20.00 – 21.30 uur 

Plaats De Hoeksteen 

Opgave Ds. Helmert-Jan van Maanen 

dshjvanmaanen@hoeksteenkerk.nl 

tel: 06-49948200 

  

  

VROUWEN GROEI GROEP 

 

Éénmaal per maand wordt er op 

donderdag een Vrouwen groei 

Groep, voorheen Ochtend van 

Bemoediging en Opbouw, 

gehouden voor vrouwen van de 

gemeente.  

 

Voor het komende seizoen hebben 

we zoveel mogelijk gekozen voor 

de derde donderdag van de 

maand; echter vanwege 

schoolvakan

ties of 

andere 

activiteiten 

wordt 

daarvan soms afgeweken. 

 

De Vrouwen Groei Groep wijkt af 

van de andere groeigroepen in de 

gemeente, doordat we een “open 

groep” willen zijn en blijven: wie 

eens wil komen kijken hoe deze 

ochtenden zijn en wie er niet altijd 
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bij kan zijn, is ook van harte 

welkom! 

 

Onze ochtenden zien er meestal als 

volgt uit:  

 

Na een kopje koffie beginnen we 

om 9.30 uur met het zingen van 

een lied en gebed. Daarna nemen 

we een thema uit het boekje van 

de Gemeente Groei Groepen 

‘onder de loep’ tijdens een korte 

inleiding en daarna bespreken we 

de bijbehorende vragen.  Een 

tweede kopje koffie wordt 

ingeschonken tijdens de 

gesprekken. Deze  

 

bespreking van de vragen zal in 

steeds wisselende samenstelling in 

kleine groepjes plaatsvinden. De 

morgen wordt afgesloten met een 

lied en gebed/voorbede. 

 

Het nieuwe onderwerp van de 

groei groepen is de eerste brief 

van Petrus. Het bijbehorende 

thema: “De hoop die in ons leeft. 

Jezus volgen in een verwarrende 

tijd”. 

 

We willen door deze ochtenden 

elkaar beter leren kennen en van 

elkaar leren op het terrein van 

leven en geloof. We hopen u/je te 

ontmoeten op deze ochtenden! 

 
Data 21 sept 2017, 19 okt 2017, 16 

nov 2017, 14 dec 2017, 18 jan 

2018, 15 feb 2018, 15 mrt 2018, 

19 apr 2018 

Tijd 9.30 uur, koffie vanaf 9.15 uur 

Plaats De Hoeksteen 

Info Inge van Veluw, tel: 3375795 / 

ingevanveluw@gmail.com   

Ilse Schudde, tel: 3557296 / 

ilseschudde@ziggo.nl  

Stijnie Bartelink, tel: 3375388 / 

stijnie.bartelink@outlook.com  

Klarinne Labooy, tel: 3380074 / 

kdkoole@gmail.com 
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VRIENDENCLUB 

 

Ook dit seizoen zijn er weer twee 

avonden voor onze 

VRIENDENCLUB. 

 

Wij zijn een leuke groep van 

mensen, die onder begeleiding van 

Philadelphia in IJsselmuiden, 

Kampen of Genemuiden wonen.  

 

Wij zijn lid van De Hoeksteen maar 

nemen ook graag gasten mee.  

 

Dit seizoen is het thema: 

 

Jezus leefde met de Psalmen. 

En jij: ken jij de Psalmen? 

 

Wij willen graag meer weten over 

de Psalmen. 

 

Wil je ook meedoen dan kun je 

informeren bij onze leiding. 

 

 

 

 
Data Maandagavond 13 nov 2017 

en 12 mrt 2018 

Tijd 19.30 – 21.00 uur 

Plaats De Hoeksteen 

Info Lammy Koers 0642073006           

André Heldoorn 3856345                            

Dick Hoekman 3324184 

Nanda de Groot 3327400 

Agathe Driegen 7502984 

Ilse Schudde 3557296                                                                          
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DE ROEPING VAN ISRAEL 

 

Op woensdag 4 oktober 2017 

organiseert de commissie Kerk & 

Israël een avond waarop Eric Vink 

ons iets zal vertellen over het 

volgende onderwerp: 

 

De roeping van Israël 

 

Mijn favoriete onderwerp is de 

roeping van Israël. Israël is 

geroepen om het licht van God in 

deze wereld te laten schijnen en 

dat gebeurt soms op heel 

onverwachte manieren. Zo is de 

terugkeer van het Joodse volk in 

onze dagen een groot teken van 

Gods trouw aan Zijn volk. Telkens 

zien we bij Israël dat het initiatief 

en de uitwerking ligt bij de Heere 

God zelf. Daarom zal Hij 

uiteindelijk alle lof en eer 

ontvangen! 

 

Rondom de tekst uit Jesaja 43:21 

waar staat: “Het volk dat ik Mij 

geformeerd heb, zal Mijn lof 

verkondigen” zal Eric Vink hier met 

ons over gaan nadenken.  

 

Eric Vink begon bij Christenen voor 

Israël met het geven van gastlessen 

op scholen. Nu is hij als hoofd 

educatie betrokken bij ontwikkeling 

van allerlei studiematerialen, 

bijeenkomsten voor predikanten, 

en studiereizen naar Israël. 

 
 
Datum Woensdag 4 oktober 2017 

Tijd 20.00 uur 

Plaats De Hoeksteen 

Spreker Eric Vink 

Info Commissie Kerk & Israel 

Hendrik Henssen 

hghenssen@gmail.com  
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BIJBELKRING 

DONDERDAGAVOND: 

“HET VERHAAL VAN 

JEZUS VOLGENS 

JOHANNES” 

 

Al heel lang was het een wens van 

mij om het vierde evangelie eens 

met een groep heel precies te 

gaan lezen. Want dit evangelie 

naar Johannes is heel bijzonder. 

Heel anders dan dat van Matteüs, 

Marcus en Lucas. Het eerste vers is 

al bijzonder: 'In het begin...' Hé, dat 

doet denken aan het eerste vers 

van Genesis! Waarom zou dat zo 

zijn? Ook benieuwd naar wat we 

allemaal nog meer zullen 

ontdekken? Doe dan mee op de 

donderdagavond. 

 

Iedereen kan meedoen. Thuis lees 

je het hoofdstuk door en op de 

avond duiken we er samen in. Door 

vertalingen te vergelijken kom je al 

heel wat op het spoor. Het 

Johannesevangelie leert ons de 

Heer Jezus Christus op een nog 

diepere manier kennen.  

 

 

 

 

 

We zullen er twee seizoenen over 

doen.  

 

Dit seizoen komen we 12 keer bij 

elkaar op de donderdagavond. 

 

Graag opgeven (zie hieronder). Bij 

25 deelnemers gaat de kring door. 
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Data 5 okt, 19 okt, 2 nov, 16 nov, 

30 nov, 14 dec 2017 en 11 jan, 

25 jan, 8 feb, 22 feb, 8 mrt, 22 

mrt 2018 

Tijd 20.00 uur 

Plaats De Hoeksteen 

Spreker Ds. A.H. van Veluw 

Opgave Ds. A.H. van Veluw, vóór 20 

september 2017  

E-mail: ahvanveluw@gmail.com 

(of tel.: 3375795) 
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“WIE ZEGGEN JULLIE 

DAT IK BEN?” 

 

Misschien weten jullie dat ik een 

boek aan het schrijven ben.  

 

Het wordt een beetje een 

filosofisch boek, daar zit nu 

eenmaal mijn voorliefde.  

 

Het gaat hierover: we geloven dat 

Jezus de Zoon van God is. Er werd 

in de kerk zelfs altijd gezegd dat 

Hij ‘waarlijk God is en waarlijk 

mens’.  

 

Ik vind dat het grootste wonder, 

dat God dus mens is geworden. 

Daar denk ik (biddend) over na, 

waarbij ik me voeg in een lange 

traditie: ik zeg er natuurlijk niets 

nieuws over. Maar staande in die 

traditie van gelovige denkers 

probeer ik te verwoorden hoe dat 

dan kan: verantwoording geven 

van je geloof. Opnieuw ‘zeggen wie 

Hij is’.  

 

Dat is veel te technisch voor een 

gemeenteavond, ik ga op de 

details dus niet in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat ik wel met jullie wil doen is 

stilstaan bij het wonder, stilstaan bij 

Kerst. Met allerlei invalswegen: 

gebed, zang, beeld, aanbidding, 

beantwoorden van vragen, gesprek.  
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Kortom: ik maak er een avond van 

die geschikt is voor de gemeente, 

een avond die gericht is op Kerst: 

dat we ons dieper realiseren wat 

Kerst eigenlijk is.  

 

Want het kan soms zo langs je 

heen kabbelen……  Of ten onder 

gaan in de kook-stress.  

 

Leuk ook als jongeren komen!  

  

 
Datum 14 december 2017 

Tijd 20.00 uur 

Plaats De Hoeksteen 

Spreker Ds. G. Labooy 

Info g.labooy@gmail.com 

 

 

ROZENACTIE MET PASEN  

 

Net als in voorgaande jaren, 

organiseert de Missionaire 

Commissie een rozenactie rondom 

Pasen.  

 

Op Stille Zaterdag zal aan inwoners 

in een aantal wijken van 

IJsselmuiden een roos met een 

Paasboodschap worden 

aangeboden.  

 

Dit doen we omdat het feest is: 

Jezus leeft! Dit is voor ons zo’n 

groot feest, dat we dat willen delen 

met andere mensen.  
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Op zaterdag 15 april 2017 om 

17.00 uur gaan wij de wijken in om 

van deur tot deur een roos aan te 

bieden. 

 

Om dit te kunnen realiseren 

hebben we hulp nodig bij het 

rondbrengen van de rozen.  

 

Zou u / jij ons willen helpen om 

deze Paasboodschap uit te dragen?  

 
 
Datum Zaterdag 31 maart 2018 

Tijd 17.00 uur 

Plaats Verzamelen bij De Hoeksteen 

Info Gera Bultman - gbu@hotmail.nl 

 

  

HOEKSTEEN BAZAAR  

 

Wat was de Hoeksteen Bazaar weer 

een succes afgelopen seizoen! 

 

Dat is voor ons een reden om 

alvast een datum te prikken voor 

het 

volgende jaar. 

 

Op zaterdag 21 april, van 10.00 tot 

16.00 uur, wordt er weer een 

bazaar georganiseerd. Zet de 

datum vast in uw agenda. 

 

Wij als commissie zijn al weer met 

de voorbereidingen bezig en 

hopen dat het weer een geweldige 

dag wordt.  We gaan natuurlijk nu 

nog niks 

verklappen: 

daar is het 

nu nog te 

vroeg voor. 

 

We hopen 

dat er nog 
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meer mensen de weg naar De 

Hoeksteen zullen vinden zodat de 

bazaar weer een groot succes 

wordt. 

 

Voor eventuele op-of 

aanmerkingen houden wij ons van 

harte aan bevolen. Ook nieuwe 

ideeën zijn van harte welkom!  

 

 
 
Datum 21 april 2018 

Tijd Programma wordt tzt bekend 

gemaakt 

Plaats In en rondom ‘De Hoeksteen’ 

Info Jet Roetman: Jet@roetman.info  
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MUSIC IN THE PARK 

 

Op zaterdagavond 17 juni 2018 

organiseert de Missionaire 

Commissie weer een 

openluchtbijeenkomst op het veld 

aan de Burgemeester Van 

Engelenweg.  

 

Missionair zijn is naar buiten toe 

gericht zijn: “Hoe kunnen wij het 

geloof uitdragen naar onze 

medemens - Hoe staan wij open 

voor de ander”.  

 

Met deze laagdrempelige 

openluchtbijeenkomst willen wij 

graag alle lagen van de bevolking 

bereiken.  

 

Music in the Park zal in het teken 

staan van muziek, spraak, gezellige 

kraampjes en eten & drinken.  

 

Nadere aankondigingen volgen in 

het contactblad, in de weekinfo en 

op de beamer voorafgaand van de 

diensten.   

 

 
 

 

Wij hopen jullie dan allemaal te 

ontmoeten. 

 

En nu alvast roepen we je op om je 

familie, vrienden en kennissen mee 

te nemen! 

 
 
Datum Zaterdag 17 juni 2018 

Tijd 18.00 uur 
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Plaats Veld aan de Burg. Van 

Engelenweg 

Info Jan Kraan 

jankraan@ziggo.nl  

 


