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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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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 jeugdwerkleiders (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.  
 
 

KINDERNEVENDIENST 
Tijdens de morgendienst zijn 
kinderen van 4 t/m 9 jaar 
(basisschoolgroep 1 t/m 5) welkom 
bij de Kindernevendienst in één van 
de zalen van De Hoeksteen. 
Ze horen verhalen uit de Bijbel, er 
wordt over gepraat, gezongen en 
soms een werkje gemaakt. 
Welke groep waar zit, is terug te 
vinden op het bord in de hal (naast 
de keuken), in het contactblad en op 
de website. 
 
	
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 dinsdag:  

Data Dinsdagavond 
24 sept – 8 okt – 29  okt – 12 
nov – 26 nov – 10 dec –2019 
7 jan – 21 jan – 4 feb – 25 feb – 
10 maa – 24 maa 2020 

Tijd 19.00 – 20.15 uur (ongeveer) 
Plaats De Hoeksteen 

 
Groep 7 heeft club op woensdag:  

Data Woensdagavond 
25 sept – 9 okt – 30  okt – 13 
nov – 27 nov – 11 dec 2019 
8 jan – 22 jan – 5 feb – 26 feb – 
18 maa – 25 maa 2020 

Tijd 19.00 – 20.15 uur (ongeveer) 
Plaats De Hoeksteen 
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Groep 8 heeft club en Basics op 
maandag. Meer informatie over de 
basics is te vinden onder het kopje 
“catechese”. Van beide activiteiten 
zijn hieronder de datums vermeld.  
 

Data Maandagavond 
23 sept – 30 sept - 7 okt – 14 
okt -28  okt – 4 nov - 11 nov – 
18 nov -25 nov – 2 dec - 9 dec 
2019 
6 jan – 13 jan - 20 jan – 27 jan - 
3 feb – 10 feb - 24 feb – 2 maa - 
9 maa – 16 maa - 23 maa 2020 

Tijd 19.00 – 20.15 uur (ongeveer) 
Plaats De Hoeksteen 

	
	
OVERIGE ACTIVITEITEN 
VOOR GROEP 6, 7 EN 8 
	
SIRKELSLAG KIDS  
Ook dit seizoen is er weer Sirkelslag 
Kids op vrijdagavond 15 november 
2019.  
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 seizoen op 3-5 
april 2020.  
	
	

BBQ CLUBS & BASICS  
Op donderdag 9 april 2020 is de 
afsluitende BBQ van de clubs en de 
basiscatechese. Meer informatie 
over de basiscatechese is te vinden 
onder het kopje “catechese”. 
	
	
OVERIGE ACTIVITEITEN 
VOOR 12+ 
	
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!  
	

Data 15 sept – 27 okt –24 nov – 22 
dec 2019 
26 jan - 23 feb –22 maa – 26 
apr – 24 mei – 28- jun 2020 

	

	
	
SIRKELSLAG YOUNG (12-
16 JAAR) 
Voor alle jongeren van 12 t/m 16 
jaar organiseren we op vrijdagavond 
7 februari 2020 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  
	
	

ZEILKAMP 
In 2020 vindt het zeilkamp plaats 
van 6 tm 10 juli! Let op: dit is de 
eerste week van de 
zomervakantie! Aanmelden is 
mogelijk vanaf 27 maart 2020 met 
de afsluiting van de huiscatechese. 
Het zeilkamp is voor alle 1e, 2e en 3e 
klassers. 
	
	
CATECHESE 
Alle jongeren die in het seizoen 
2018/2019 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 
op 15 September of op 
maandagavond 16 september. 
 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met Henrich en 
Marleen Kragt : 
jeugdwerkers@hoeksteenkerk.nl of 
06-46110116.  
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BASICS  
(Basiscatechese voor jongeren van 
groep 8) 
 
Basiscatechese gaat over geloof, de 
Bijbel, Bijbelfiguren en over de kerk. 
Basiscatechese is bedoeld voor 
tieners van groep 8 en is zo gepland 
dat je in de andere week naar de 
club kunt!  
Zie voor datums: Club groep 8 
	
	
AT HOME  
(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. Voor 
meer informatie over de catechese 
of groeigroep: 
jeugdwerkers@hoeksteenkerk.nl of 
06-46110116. 
 

Data Maandaggroep(en): 
23 sept – 7 okt – 28 okt – 4 nov 
– 18 nov – 2 dec 2019 
6 jan – 20 jan – 3 feb – 24 feb – 
2 maa – 16 maa 2020 

Plaats At Home: Aswin & Marieke en 
Johan en Mirjam 

Info steenredeker@hetnet.nl 

	

Data Dinsdaggroep(en):  
24 sept – 8 okt – 29 okt – 5 nov 
– 19 nov – 3 dec 2019 
7 jan – 21 jan – 4 feb – 25feb – 3 
maa – 17 maa 2020 

Plaats At Home: Dick en Marjo en 
Groeigroep 12+ Jaap en Mariska 

Info dickbouwmeester54@gmail.com 
jaapkunst@gmail.com  

	
	

Data Woensdaggroep:  
26 sept – 10 okt – 31 okt – 7 
nov – 21 nov – 28 nov 2019 
9 jan – 22 jan – 4 feb – 25 feb – 
3 maa – 17 maa 2020 

Plaats At Home: Henrich en Marleen 
Info jeugdwerkers@hoeksteenkerk.nl 

	
	

Data Donderdaggroep:  
25 sept – 10 okt – 30 okt – 13 
nov – 20 nov – 4 dec 2019 
8 jan – 22 jan – 5 feb – 26feb – 4 
maa – 25 maa 2020 

Plaats At Home: Wim en Anneriek 
Info annerieklimburg@yahoo.com 

 
Op vrijdag 27 maart 2020 is het 
Running Dinner, de gezamenlijke 
afsluiting.  
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STAY STEADY 
(Groepscatechese 15-16 jaar) 
	
We gaan samen bezig met geloven. 
Wat is het? En wat betekent het 
voor jouw leven? Welk verschil 
maakt het voor wie je bent? 
	

Data Maandaggroep:  
30 sept – 14 okt – 21 okt – 11 
nov – 25 nov – 9 dec 2019 
13 jan – 27 jan – 10 feb – 17 feb 
– 9 maa – 23 maa 2020 

Tijd 19.00 – 20.00 uur 
Plaats De Hoeksteen 
Info Ds H.J. van Maanen 

tel: 06-49948200 
helmertjanvanmaanen@gmail.com 

	
Data Dinsdaggroep:  

1 okt – 15 okt – 12 nov – 26 nov 
– 10 dec 2019 
14 jan – 28 jan – 11 feb – 25 feb 
– 10 maa – 24 maa 2020 

Tijd Wordt later bekend 
Info info@laurensoosterbroek.nl 

 
Op verzoek kan er ook een groep 
catechese georganiseerd worden op 
woensdag of donderdagavond 
	
	
FOLLOW-UP 
(Groepscatechese 17-19 jaar) 
	
We gaan samen bezig met geloven. 
Wat is het? En wat betekent het 
voor jouw leven? Welk verschil 
maakt het voor wie je bent? 
 
	
	

Data Maandaggroep:  
30 sept – 14 okt – 21 okt – 11 
nov – 25 nov – 9 dec 2019 
13 jan – 27 jan – 10 feb – 17 feb 
– 9 maa – 23 maa 2020 

Tijd 20.15 – 21.15 uur 
Plaats De Hoeksteen 
Info Ds H.J. van Maanen 

tel: 06-49948200 
helmertjanvanmaanen@gmail.com 

 
Data Dinsdaggroep:  

1 okt – 15 okt – 12 nov – 26 nov 
– 10 dec 2019 
14 jan – 28 jan – 11 feb – 25 feb 
– 10 maa – 24 maa 2020 

Tijd Wordt later bekend 
Plaats Oostermaat 
Info:  info@laurensoosterbroek.nl 

 
 
GROEIGROEP 16+ 

Data Zondag:  
6 okt –3 nov –1 dec 2019 
5 jan –2 feb –1 maa –5 april 
2020 

Tijd Wordt later bekend 
Plaats Wisselende locatie 
Info Henrich Kragt 

jeugdwerkers@hoeksteenkerk.nl 

	
	
SPAARPROJECT 
Dit jaar sparen we opnieuw voor de 
organisatie: Childrens Relief.  
Ook dit seizoen hopen we een mooi 
bedrag voor ze op te halen. Op 6 
maart 2020 is er weer een 
sponsoravond van de clubs en de 
basiscatechese; hierover zal ter 
zijner tijd verdere informatie volgen. 
De kinderen sparen voor twee 
kleuterscholen in Roemenie, het 
Vuurvliegje en Casa Lumina! 
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Voor meer informatie zie: 
https://www.childrensrelief.nl 
	
	
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 
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 onze jeugdwerkers 
Henrich en Marleen Kragt: 
jeugdwerkers@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 2019 in Oekrainë heeft 
een grote indruk op ons gemaakt! 
 
Foto’s en berichten staan op de 
Facebookpagina van het 
jongerenproject. 
 
Ben jij tussen de 16 t/m 21 jaar en 
lijkt het je leuk om komende zomer 
(2 t/m 13 juli) mee te gaan; Kom dan 
op zondagavond 13 oktober uit de 
dienst naar de informatieavond in de 
boog! 
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. 
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ALGEMENE GEGEVENS 
Meer informatie over het jeugdwerk 
is te vinden op de site van de 
Hoeksteen: 
www.hoeksteenkerk.nl/jeugd 
 
Lid worden van de Facebookpagina 
“Hoeksteen Jeugd” is de snelste 
manier om overal van op de hoogte 
te blijven! 
“Hoeksteen Jeugd” is ook te vinden 
op Instagram. Zoek op “Hoeksteen 
Jeugd” en volg ons!  
 
Heb je vragen over het jeugdwerk? 
Stel ze aan Henrich en Marleen 
Kragt: 
jeugdwerkers@hoeksteenkerk.nl of 
06-46110116. 
 
Als een vraag over een specifieke 
activiteit gaat dan wordt deze 
doorgestuurd naar diegene die er 
verantwoordelijk voor is met 
de vraag hem rechtstreeks naar de 
vragensteller te beantwoorden. 
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PRATEN OVER HET 
GELOOF MET VRAGEN VAN 
DEZE TIJD 
(Catechisatie 20 jaar en ouder) 
 
Ben je 20 jaar en ouder, en heb je 
zin om met leeftijdsgenoten over het 
christelijk geloof te praten met alle 
vragen die dat in deze tijd oproept, 
kom dan op maandagavond naar 
'De Hoeksteen'. 
 
Allerlei onderwerpen kunnen aan de 
orde komen: Over geloof en 
verstand: dat je niet achterlijk bent 
als je gelooft: juist niet! Over wie 
God is en Jezus Christus. Over 
waarom er zoveel oorlog en haat in 
de wereld is. Over je vraag waarom 
jou al die narigheid treft, en of God 
ook een plan met jouw leven heeft. 
Over wat de Heilige Geest doet. 
Over het nut en de noodzaak van de 
kerk: of niet. Over waarom iemand 
zelfmoord wil plegen? Over vragen 
omtrent euthanasie, abortus. En nog 
veel meer. 
 
Dit seizoen wordt deze groep geleid 
door ds. Bert van Veluw. Heb jij 
dingen waar je het over wilt hebben, 
mail ze mij ahvanveluw@gmail.com  
 
Je kunt je opgeven op zondag 15 
september (na de jongerendienst) en 
op maandag 16 september 19.00 – 
21.00 uur. Maar je mag me ook 
mailen. 
 

 
 
We komen bij elkaar op 
maandagavond, zie data hieronder.  
 
Alle avonden beginnen om 19.30 uur 
en worden gehouden in een zaal van 
de Hoeksteen 
 
Ik hoop op boeiende gesprekken 
met jullie, waar ik altijd erg van 
geniet. Jullie zijn allemaal meer dan 
welkom. Ik verheug me erop jullie 
weer te ontmoeten. 
 
Ds. Bert van Veluw 
	

Data 30 sept, 14 okt, 28 okt, 11 nov, 25 
nov, 9 dec 2019 
13 jan, 27 jan, 10 febr, 24 febr, 9 
mrt, 23 mrt 2020 

Tijd 19.30 uur 
Plaats De Hoeksteen 
Info & 
Opgave 

Ds. A.H. van Veluw, tel: 3375795  
ahvanveluw@gmail.com  
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BELIJDENISCATECHESE 
 
Dit seizoen zal de belijdenis-
catechisatie verzorgd worden door 
ds. Guus Labooy, en wel op 
maandagavond, van 20.00 tot 
ongeveer 21.30 uur. 
 
Loop je eraan te denken om dit 
voorjaar belijdenis te gaan doen: 
hartelijk welkom. 
Maar ook als je nog geen belijdenis 
wilt doen, maar wel geïnteresseerd 
bent in het christelijk geloof, of als je 
wilt weten hoe anderen daarmee 
omgaan: hartelijk welkom. 
	
En ook je vriend of vriendin, je man 
of vrouw die het nog niet goed weet 
wat hij of zij kan geloven, is van 
harte welkom met je mee te komen.  
 
We bespreken belangrijke thema’s 
van het Christelijk Geloof, maar we 
gaan ook heel persoonlijk met elkaar 
in gesprek over wat geloven voor 
onszelf betekent. 

 
 
Je kunt je opgeven door je in te 
schrijven op de lijsten die na de 
jongerendienst van september 2019 
in de hal van de kerk liggen, of 
tijdens de maandagavond die erop 
volgt. Maar je kunt me ook mailen of 
bellen. 
 
Ds. Guus Labooy 
	

Data 30 sept, 14 okt, 28 okt, 11 nov, 25 
nov, 9 dec 2019  
13 jan, 27 jan, 3 feb, 24 feb, 9 mrt 
23 mrt 
 
30 mrt– slotavond met leden van 
de kerkenraad, 
 
5 apr- belijdenisdienst op 
Palmzondag 
 
10 apr 2020– viering Avondmaal 
(Goede Vrijdag) 

Tijd 20.00 – 21.30 uur 
Plaats De Hoeksteen 
Opgave Ds. G.H. Labooy, tel: 3380074 / 

g.labooy@gmail.com  
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GEMEENTE GROEI 
GROEPEN  
 
Thema: Vrucht van de Geest! 
	
De groeigroep: een plek waar je 
mensen ontmoet en met elkaar 
spreekt over je geloof. Zo kun je je 
leven wat meer met elkaar delen en 
elkaar bemoedigen.  
 
Het zijn vaak groepen van 8 -15 
mensen (niet iedereen kan altijd). De 
groepen komen gemiddeld eens per 
drie weken bij elkaar. Het is voor de 
eenheid mooi om aan te sluiten bij 
het boekje dat jaarlijks gekozen 
wordt, maar je kunt ook een eigen 
onderwerp kiezen. 
	
Thema en terugkeer in diensten 
	
Dit jaar is het thema ‘Vrucht van de 
Geest’, een bijbel studie over 
Galaten 5. (geschreven door Jos 
Douma). Een mooi thema om te 
groeien in Geloof, Gemeenschap en 
Getal (GGG).  
	
We laten het thema ook een aantal 
keren terugkomen in een kerkdienst.  
Zo bouwen we aan de verbinding 
tussen de groepen en de gemeente. 
Ik vind dit beeld zo mooi: de kleine 
groep en de grote kerkdienst zijn als 
de twee vleugels van een arend. Met 
die twee vleugels stijgt de gemeente 
op, gedragen door de thermiek van 
de Heilige Geest. 

 
Eerste drie eeuwen 
	
Wanneer wij naar de kerk van de 
eerste drie eeuwen kijken, zien wij 
dat de kleine groep een grote rol 
vervulde. Men kwam in huizen bij 
elkaar (Rom. 16:5).  
 
Het is de tijd dat het christendom 
van niets uitgroeide tot de grootste 
godsdienst van die tijd. De 
gemeentes waren door hun kleine 
opzet warm en laagdrempelig.  
 
Deze kracht ervaar je ook nu nog in 
een GGG. En zo kunnen we ook nu 
biddend zoeken naar groeien in 
getal, door iemand van wat meer 
buiten de gemeente uit te nodigen 
voor een avond.  
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Komen kijken? Zelf een GGG 
starten? 
	
Wilt u of jij eens komen kijken? Dat 
kan: kom gerust eens kijken in een 
GGG. Om eens even te snuffelen. 
Het moet je wel liggen natuurlijk! Of 
zoek samen met iemand anders 
naar wat mensen om een GGG zelf 
te starten! Voor alle nadere info en 
de start/opbouw van nieuwe 
groeigroepen neem contact op de 
met de coördinator dit jaar. 
 
Eerste avond is op Woensdag 25 
september om 20.00 uur. Laten de 
leiders van de bestaande groepen 
het boekje zelf even bestellen.  
NB: ik geef ook een aantal avonden 
toerusting: hoe leid ik een GGG? 
	

Info Ds. G.H. Labooy 
g.labooy@gmail.com 
038-3380074 
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VROUWEN GROEI GROEP 
 
Eénmaal per maand wordt er op 
donderdag een Vrouwen Groei 
Groep gehouden voor vrouwen van 
de gemeente. Voor het komende 
seizoen hebben we zoveel mogelijk 
gekozen voor de derde donderdag 
van de maand, vanwege 
schoolvakanties 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 
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 
vrouwen groeigroep is hetzelfde als 
van de andere groeigroepen.  
 
We willen door deze ochtenden 
elkaar beter leren kennen en van 
elkaar leren op het terrein van leven 
en geloof. 
 
De ochtenden beginnen steeds om 
9.30 uur, vanaf 9.15 uur staat de 
koffie klaar. Om ongeveer 11.30 uur 
sluiten we de morgen af. Meer 
informatie over de inhoud van de 
ochtenden kunt u lezen in het 
contactblad. 
 
We hopen u/je te tijdens deze 
ochtenden te ontmoeten. 
 

Data 19 sept, 17 okt, 21 nov, 12 dec 
2019 
16 jan, 13 feb, 19 mrt, 16 apr 
2020            

Tijd 9.30 – 11.30 uur 
Plaats De Hoeksteen 
Info  Inge van Veluw, tel. 3375795 of 

ingevanveluw@gmail.com  
Ilse Schudde, tel. 3557296 of 
ilseschudde@ziggo.nl  
Klarinne Labooy, tel. 3380074 of 
kdkoole@gmail.com   
Stijnie Bartelink, tel; 3375388 of 
stijnie.bartelink@outlook.com  
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BIJBELKRING OVER 
“OPENBARING” 
 
Dit jaar gaat de Bijbelkring over het 
boek Openbaring. Dat is niet het 
makkelijkste boek uit de Bijbel. 
Andere delen van de Bijbel 
begrijpen we direct 
(denkbijvoorbeeld aan de 
barmhartige Samaritaan), maar bij 
de hoofdstukken van Openbaring is 
dat veel minder. Het gaat over 
engelen, tronen, beesten en 
oorlogen. Allemaal beelden waar 
een betekenis achter zit, maar wat? 
En wat wilde God aan Johannes 
duidelijk maken? En wat betekent 
het voor ons? Daar gaan we dit 
seizoen samen naar kijken. 
 
Het boek is misschien moeilijk, maar 
de avonden zijn dat zeker niet. 
Iedereen die wat dieper in de Bijbel 
wil duiken is van harte welkom.  
 
Graag even vooraf aanmelden in 
verband met de zaalruimte. Bij 
minder dan 15 aanmeldingen krijgt 
de kring een andere vorm. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Data 23 sept, 7 okt, 4 nov, 18 nov, 2 
dec 2019 
20 jan 3 feb, 2 mrt, 30 mrt 2020 

Tijd 20.00 uur 
Plaats De Hoeksteen 
Info Ds H.J. van Maanen 

tel: 06-49948200 
helmertjanvanmaanen@gmail.com 
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WAT HOUDT HET 
CHRISTELIJK GELOOF IN? 
 
Je hebt al best wat over het 
christelijk geloof gehoord in preken, 
op catechisatie of tijdens een Alpha-
cursus, maar veel dingen lopen voor 
je gevoel nog zo door elkaar. Je 
hebt behoefte om het allemaal eens 
op een rijtje gezet te krijgen. Dan 
moet je je aansluiten bij deze kring. 
 
Op de donderdagavonden waarop 
we bij elkaar komen, gaan we alle 
onderdelen van het christelijk geloof 
eens op een ordelijke manier naast 
elkaar zetten en met elkaar 
verbinden.  
 
We doen dit aan de hand van een 
prachtig en zeer toegankelijk boek 
over de geloofsleer: Dogmatiek voor 
iedereen: Weten wat je gelooft, 
geschreven door Almatine Leene & 
Wim Markus. 
 
Het is heel speels opgezet. Er 
worden uitstapjes gemaakt naar 
bijbelgedeelten, je kunt filmpjes zien 
en er is veel extra's ter verdieping. 
Ook zijn er, ter verduidelijking, veel 
voorbeelden uit onze tijd. 
Bijvoorbeeld deze in het hoofdstuk 
over hoe je tot geloof komt: 
 
Maaike zag uit naar de komst van 
haar babybroertje of -zusje. Maar 
toen Annemarie geboren was, bleek 
ze zwaar gehandicapt te zijn. Maaike  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vroeg aan God waarom Hij haar 
geen gezond zusje had gegeven. 
Hoe ouder ze werd, hoe meer 
moeite ze kreeg met geloven.  
Maar wonderlijk genoeg bleek 
Annemarie veel van God te houden. 
In de kerk was ze op haar gelukkigst 
en de dag waarop ze stierf was er 
een grote glimlach op haar mond. 
Annemarie is voor Maaike het 
grootste bewijs geworden van Gods 
bestaan. 
 
Op 12 avonden bespreken we de 12 
hoofdstukken:  
1. Ik geloof, geloof ik 
2. Waarom zou je geloven? 
3. De Bijbel als betrouwbare bron 
4. Wie is God de Drie-ene? 
5. God de vader en zijn schepping 
6. Jij als Gods schepsel en zijn 
leiding 
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7. God de Zoon en jouw redding 
8. God de helige Geest en jouw 
leven 
9 Gods verkiezing en jouw keuze 
10. De kerk en andere hulpmiddelen 
11 In gesprek met God. Over bidden 
12. Wat komen gaat. Over de 
eindtijd 
 
Wat kun je verwachten? 
* Verdieping van je geloof 
* Alles komt aan de orde. Ook bv. 
transgender 
* Heldere uitleg van moeilijke 
onderwerpen 
* Pakkende voorbeeldverhalen, 
verdiepings-teksten, filmpjes en 
boeiende citaten. 
 
De avonden worden geleid door ds. 
Bert van Veluw. Bij 20 deelnemers 
gaat de kring door. Kosten aanschaf 
boek: € 20,99.  
 
Graag opgeven via onderstaand 
email adres. 
 

Data Donderdagavond 3 okt, 17 okt, 31 
okt, 14 nov, 28 nov, 12 dec 2019 
9 jan, 23 jan, 6 febr, 20 febr, 5 
mrt, 19 mrt 2020 

Tijd 20.00-22.00 uur 
Plaats Een van de zalen in De Hoeksteen 
Leiding/
Opgave:  

Ds. A.H. van Veluw, tel: 3375795 
ahvanveluw@gmail.com   
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ZIJN WIJ ONS BREIN? OF 
HEBBEN WE EEN ZIEL?  
 
Zijn wij uiteindelijk alleen maar een 
soort computer, maar dan van 
biologisch materiaal in plaats van 
metaal? Een computer rekent 
eigenlijk door hele kleine 
stroompjes. Meer is het niet: hele 
kleine stroompjes. Zijn wij dus een 
soort biologische computer? Want 
onze hersencellen werken ook met 
hele kleine stroompjes. Denk maar 
aan een EEG, daar maak je dat 
zichtbaar. Zijn wij dus alleen maar 
ons brein? Een verzameling van 
miljarden zenuwcellen die allemaal 
kleine elektrische impulsen ‘vuren’. 
Of is er iets meer aan de hand, 
hebben wij een ziel?  
 
De moderne mensvisie kiest vaak 
voor het eerste: we zijn niets meer 
dan hersencellen. De ziel bestaat 
niet. Wat ze vroeger de ziel 
noemden, is alleen maar de 
denkende kant van die cellen. Dat 
betekent heel wat: als er geen pure 
ziel kan bestaan, een puur geestelijk 
wezen, betekent dat ook dat het 
bestaan van God minder 
aannemelijk wordt. Hij is immers 
toch ook een zuiver geestelijk 
wezen?  
 
En als we alleen maar een hoopje 
cellen zijn, wat betekent dat voor de 
waarde van het embryo dat nog 
geen rijpe hersenen heeft?  

 
 
En als wij alleen maar een soort 
biologische computer zijn, een 
voorgeprogrammeerde machine, 
betekent dat natuurlijk ook dat 
vrijheid een vrome illusie is! Maar 
waarom straffen we mensen dan 
toch?  
 
Dus een partij als de VVD zou, als 
wij alleen maar ons brein zijn, 
misschien beter de VMD kunnen 
heten: Volkspartij voor Machines en 
Democratie.  
  
Een pittig gelovig en filosofisch 
onderwerp, de spreker – Ds. Labooy 
– heeft zich met deze thematiek veel 
beziggehouden en is erop 
gepromoveerd.  
 
Woensdag 25 maart, na de vesper 
waar onze ziel werd opgetild tot de 
lofzang.  
 

Datum 25 maart 2020 
Tijd 20.00 uur 
Plaats De Hoeksteen 
Info Ds. G.H. Labooy, tel: 3380074 

g.labooy@gmail.com 
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TOERUSTINGSAVONDEN 
IN HET KADER VAN HET 
DOOPTRAJECT 
	
Een dooptraject voor doopouders: 
een aantal ‘toerustings-avonden’ en 
‘terugkom-diensten’ na de doop van 
je kind.  
 
Waarom dit dooptraject?  
 
Dit is de achterliggende gedachte: 
het verlangen dat onze gedoopte 
kinderen eens hun doop met heel 
hun hart gaan beamen en eruit 
willen gaan leven.  
 
Gedoopt met water én met de 
Heilige Geest. Dat ze zo leerlingen 
van Jezus mogen worden, 
belijdende christenen. 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 2 jaar geleden 
hebt laten dopen, krijg je een 
uitnodiging voor de avond na 2 jaar, 
“bidden en zingen met je kind”.  
 
Hieronder noemen we deze 
avonden al even, maar we 
publiceren het ook op de weekinfo 
etc. 
 
En verder natuurlijk de diensten 
waarin de kinderen weer 
uitgenodigd worden om bij een 
doop naar voren te komen: na 5 jaar 
en na 9 jaar. We noemen dat een 
‘doopgedachtenis’, voor hen én de 
ouders. 
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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. Want zoals het Afrikaanse 
gezegde gaat: ‘it takes a village to 
raise a child.’ (Je hebt een dorp 
nodig om een kind op te voeden) 
	

Data 14 nov 2019 (doopouders 2012) 
5 feb (doopouders 2009 + 2010) 
21 apr 2020 (doopouders 2018) 

Tijd 20.00 – 21.30 uur 
Plaats De Hoeksteen 
Opgave dooptraject@hoeksteenkerk.nl 
Info Ds. G.H. Labooy 

g.labooy@gmail.com 
038-3380074 
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OM DE RIJKDOM VAN DE 
DOOP 
 
Op donderdag 10 oktober 2019 is er 
een interessante thema-avond. Het 
zal dan gaan over vragen rond de 
doop. Wat moeten we denken over 
kinderdoop, volwassendoop en 
overdopen? 
 
Ds. Bert van Veluw maakt al jaren 
veel studie hiervan. Hij zal daarover 
vertellen aan de hand van een 
power-point-presentatie.  
 
Op dit moment is er in kerken veel 
verwarring over de doop. Er worden 
vragen gesteld bij de kinderdoop. 
Komt dat wel in de Bijbel voor? Is 
volwassendoop niet beter, omdat je 
er dan bewust zelf bij bent? Ook 
hebben veel mensen tegenwoordig 
behoefte aan beleving.  
 
Maar is de kinderdoop juist vanuit 
God gezien niet heel betekenisvol? 
En overdopen, wat moeten we 
daarvan denken?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig zijn er hoopvolle tekenen 
van toenadering, zodat overdoop 
straks overbodig zal zijn.  
	
Onlangs is door een aantal kerken 
en gemeenten een 
gemeenschappelijke verklaring 
ondertekend waarin ze elkaars 
dooppraktijk willen erkennen. Over 
deze en veel meer dingen zal het 
deze avond gaan.  
	
Iedereen van harte welkom! 
	

Datum Donderdag 10 oktober 2019 
Tijd 20.00 uur, om 19.45 uur is de koffie 

klaar. 
Plaats De Hoeksteen 
Info Ds. A.H. van Veluw, tel: 3375795  

ahvanveluw@gmail.com 
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GEBEDSKRING 
	
Elke eerste en derde woendag van 
de maand komt de gebedskring 
bijeen. 
 
We bidden deze avonden 
bijvoorbeeld voor onze gemeente, 
de jeugd, de predikanten, alle 
vrijwilligers, de zieken en ga zo maar 
door. Ook nemen we het 
zendingswerk en het 
wereldgebeuren mee in ons gebed.  
 
Naast het bidden lezen we ook een 
tekst, denken hier kort over na en 
zingen we meestal een of meerdere 
liederen.  
 
Tijdens het gebed is er ook ruimte 
voor stil gebed. Ook als je niet 
hardop in een groep durft te bidden 
dan toch van harte welkom om in 
stilte met ons mee te bidden. 
 
 
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Data Elke 1e en 3e woensdag van de 
maand 

Tijd 19.00 tot 19.45 uur 
Plaats De Hoeksteen 
Info Annemarie van den Berg 

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 7,50 euro p.p. voor wie 
dit mogelijk is. 
	

 

 

 
We hebben de volgende data 
gepland: 
	

Data 25 sept, 30 okt, 11 dec 2019 
29 jan, 4 mrt, 15 apr, 27 mei 
2020            

Tijd 17.00 uur 
Plaats De Hoeksteen 
Info & 
Opgave 

Jenneke Woudenberg 
jennekewoudenberg@gmail.com 
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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 Het leven van de Domaries 
(Gypsies) in Jeruzalem – Mevr. 
W. den Dikken uit Nunspeet 

Wanneer 1 oktober 2019 
Hoe laat 14.30 uur 
Waar De Hoeksteen 

	

	
Wat KERSTMIDDAG 
Mmv Het VoordKoor uit Elburg o.l.v. 

Jeannet Riemersma 
Wanneer 17 december 2019 
Hoe laat 14.30 uur 
Waar De Hoeksteen 

 
Wat De Tweede Wereldoorlog in 

Kampen en IJsselmuiden – Dhr. 
Ab Roetman 

Wanneer 11 februari 2020 
Hoe laat 14.30 uur 
Waar De Hoeksteen 

 
Wat PAASMIDDAG met 

broodmaaltijd 
Wanneer 7 april 2020 
Hoe laat 15.30 uur 
Waar De Hoeksteen 

 
Wat Activiteit nog niet bekend 
Wanneer 9 juni 2020 
Hoe laat 
Waar 

14.30  
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 
Anneke Kalter, tel. 4770694 / 
annekekalter@planet.nl  
Gerrie de Vegt, tel: 3327432 / 
gerrie.devegt@hotmail.com 
Winy Pieffers, tel. 3330588 /   
h.pieffers@planet.nl  
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VRIENDENCLUB 
 
Wij zijn een groep enthousiaste 
vrienden met een bijzonder gave, 
die zelfstandig met begeleiding 
wonen en die 2x per jaar, in maart 
en in november, een avond samen 
komen in de Hoeksteen. 
 
Op die avond beginnen we met 
gezellig koffie of theedrinken, altijd 
met iets lekkers erbij! 
 
Meestal is een van de predikanten 
dan ook aanwezig om al onze 
vragen te beantwoorden.  
 
Dat kan van alles zijn b.v. over de 
bijbel, over het geloof of zaken in 
ons leven waar we mee zitten, of 
gewoon even aandacht voor elkaar 
en gezellig samenzijn. 
 
Na een half uurtje gaat de predikant 
weg en volgt het verdere 
programma. 
 
We gaan zingen bij de beamer, 
bidden en bijbel lezen en daarover 
verder met elkaar in gesprek. 
Daarna is het tijd voor een 
knutselwerkje, een spel, een filmpje 
waar we over doorpraten of zoals 
laatst, een bijbelquiz. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thema voor de komende periode:  
 
Gelijkenissen  
 
Heb jij ook zin om mee te doen, kom 
dan ook naar de vriendenclub, je 
bent van harte welkom.  
 
Je kan je opgeven bij de leiding, dan 
krijg je een persoonlijke uitnodiging 
thuis of ga mee met een van de 
vrienden…  
 
Hopelijk tot ziens bij de 
vriendenclub! 
	

Data November 2019 en Maart 2020 
Tijd 19.30 – 21.00 uur 
Plaats De Hoeksteen 
Info Andre Heldoorn, tel: 3856345 

Dick Hoekman, tel: 3324184 
Agathe Driegen, tel: 7502984 
Nanda de Groot, tel: 3327400 
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DE 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 volgend 
jaar. 
 
Op zaterdag 29 februari 2020, 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 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 Zaterdag 29 februari 2020 
Tijd Programma wordt tzt bekend 

gemaakt 
Plaats In en rondom ‘De Hoeksteen’ 
Info Jet Roetman  

Jet@roetman.info  
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VESPERS IN DE 
LIJDENSTIJD 
 
Als voorbereiding op Pasen worden 
er in ‘De Hoeksteen’ 6 vespers 
gehouden. 
 
De vespers bieden een moment van 
bezinning en inkeer door stilte, 
schriftlezing, lofzang en gebed. 
	
Ieder jaar wordt er een opzet 
gemaakt door één van de 
predikanten, met een duidelijk 
doorgaande lijn in het thema.  
 
De periode van voorbereiding op het 
Paasfeest noemen we lijdenstijd of 
veertigdagentijd. 
 
Het getal 40 komt uit de Bijbel 
(Mattheus 4, Marcus 1, Lucas 4) en 
wijst naar het verblijf van Jezus in de 
woestijn. Voordat Hij met zijn werk 
begon, verbleef Hij veertig dagen in 
de woestijn om zich voor te 
bereiden.  
 
De vespers worden voorbereid door 
verschillende groepen 
gemeenteleden en vinden plaats in 
de kerkzaal van ‘de Hoeksteen’. 
	
	
	
	
	

	
	

Data 1e vesper – Woe 26 februari   
2e vesper – Woe 4 maart 
3e vesper – Woe 18 maart 
4e vesper – Woe 25 maart 
5e vesper – Woe 1 april 
6e vesper – Zat 11 april  

Tijd 19.00-19.30 uur 
Plaats De Hoeksteen 
Leiding Verschillende groepen 
Voor 
meer 
info 

Commissieleden:  
Anny van Panhuis;  
annyvanpanhuis@gmail.com 
Corry Zwier; corryzwier@gmail.com 
Marijke de Groot;  
groot.de.m@hotmail.com 
Nanda de Groot; 
nandadegroot@hotmail.com 
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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.  
	

 
 
 
 

 
Op zaterdag 11 april 2020 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 11 april 2020 
Tijd 17.00 uur 
Plaats Verzamelen bij De Hoeksteen 
Info Gera Bultman - gbu@hotmail.nl 
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MUSIC IN THE PARK  
 
Op zaterdagavond 14 juni 2020 
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 openlucht-
bijeenkomst 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 we roepen je vast op om je 
familie, vrienden en kennissen mee 
te nemen! 
	

Datum Zaterdag 13 juni 2020 
Tijd 16.00 uur 
Plaats Veld aan de Burg. Van Engelenweg 
Info Jan Kraan 

j.kraan@ziggo.nl  
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