
“Mijn kerk in balans” 
Onder dit motto houden we van 18 tot en 
met 31 januari 2015 de actie Kerkbalans. 
In die periode willen wij u vragen om uw 
bijdrage te leveren aan het brede scala van 
activiteiten die er vanuit de Protestantse 
Gemeente De Hoeksteen plaatsvinden.

Wat betekent de kerk voor u?
Misschien is het de plek waar u getroost 
wordt als er verdriet is. Of juist de 
gemeenschap waar gelachen wordt als er 
wat te vieren valt. Waar de leden gevraagd 
wordt naar hun motieven. Waar ze 
geïnspireerd worden om voor anderen het 
goede te zoeken. Een plek waar God wordt 
gezocht of gevonden. Een onmisbare pijler 
voor de samenleving.

Als lid bent u onderdeel van die 
wereldwijde, veelzijdige gemeenschap. 
Met elkaar houden we de kerk in stand. We 
steunen elkaar op belangrijke momenten in 
ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar 
op een gewone doordeweekse dag. Die 
momenten zijn goud waard!

We kunnen die momenten echter 

niet verzilveren bij de bank.

Helaas, want de kerk kost geld. Met 
Kerkbalans wordt uw vrijwillige financiële 
bijdrage gevraagd voor de activiteiten 
van de Hoeksteengemeente. Met dit geld 
kunnen we er voor zorgen dat:
•	 er op zon- en feestdagen diensten 

worden gehouden
•	 kerkelijke begrafenissen en huwelijken 

doorgang vinden
•	 kerkgebouw en pastorieën worden 

onderhouden, verwarmd en 
schoongemaakt

•	 het werk voor de jeugd, de ouderen en de 
zieken doorgaat

•	 mensen in nood worden geholpen; 
pastoraal, financieel of heel praktisch

Een actieve pluriforme 
gemeente
Heel veel mensen binnen onze gemeente 
leveren een bijdrage aan een breed scala 
van activiteiten. Op de binnenpagina leest u 
daar meer over. 

Waarom Kerkbalans
Wij zijn dankbaar dat we deel uitmaken 
van een gemeenschap die elkaar steunt, 
opbouwt, inspireert en verblijdt. Om die 
te faciliteren zijn we afhankelijk van uw 
financiële bijdragen. Daarom is er de 
jaarlijkse actie Kerkbalans.

Naar draagkracht
Wij begrijpen best dat in deze tijd niet 
iedereen 5% van zijn bruto inkomen kan 
missen. Blij zijn we met hen die dit wel doen, 
of zelfs meer. Toch vragen wij iedereen er 
echt zijn of haar schouders onder te zetten 
met een bijdrage naar draagkracht. Wij 
hebben uw hulp hard nodig!

U houdt uw kerk in balans

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

College van Kerkrentmeesters,
   Peter Bontan, voorzitter

College van Diakenen. 
   Martin van der Kruk, voorzitter

Waar staat oNzE 

HoEKstEENgEMEENtE voor? 

Wat Adam, Mozes, Elia. Amos en Ezechiël ons 
voorhouden

Over wat en waar we willen zijn als 
gemeente is een fraai plan geschreven. 
Klopt. Maar toch. Bij zijn vertrek zei Frans 
Willem Verbaas ongeveer: “Ik ben hier lang 
dominee geweest en ik weet intussen 
wat ik kan en hoe ik dingen aanpak. Maar 
nu ga ik. En dat is goed zo. Soms moet 
een dominee en een gemeente zichzelf 
opnieuw uitvinden.”

Ik denk dan: Als dat waar is, hoe gaan 
we dat dan doen: ‘jezelf als gemeente 
opnieuw uitvinden’? Bij dr. Peter Brierley, 
jarenlang onderzoeker Kerkelijk Leven 
in het Verenigd Koninkrijk, vond ik een 
originele aanpak: De vragen, die mensen in 
de Bijbel kregen, helpen ons vandaag een 
heel eind op weg, stelt Brierley.   

Adam, waar ben je? (Gen. 3:19) dat wil 
zeggen: onderzoek wat je vertrekpunt is 
en stel vast waar je je precies bevindt in 
de realiteit. Mozes, wat heb je daar in je 
hand? (Ex. 4:2) dat betekent: weet wat nu 
voorrang heeft boven andere dingen en 
hoe je dat zult gaan doen. Elia, waarom 
ben je hier? (1 Kon. 19:9) zegt: besluit wat 
je voor de geest staat en hoe je tewerk 
gaat om dat doel te bereiken. Amos, wat 
zie je? (Am. 8:2) wil zeggen: begrijp als 
leidinggevende genoeg van jezelf om te 
weten wat je moet en kunt doen en wat je 
beter kunt nalaten. Ezechiël, denk je dat 
die botten weer kunnen veranderen in 
levende mensen? (Ez. 37:3) wil zeggen: heb 
geloof, dat een situatie niet altijd hoeft te 
blijven zoals die is en begin vol vertrouwen 
te werken aan wat nu onmogelijk schijnt.

Nog eens, waar we zijn en wat we willen, 
staat te lezen in ons beleidsplan. Maar 
de opmerking van Frans Willem over 
‘jezelf uitvinden’ is bij me blijven haken. 
Ik - en u misschien ook - hoor daarin de 
aanmoediging om scherp te blijven in ons 
denken en consistent in ons doen. Doet u 
vooral mee. En ik reken erop, dat de Geest, 
die voor ons bidt en ons leidt, ons in 2015 
meer dan eens zal verrassen.

          Ds. Chris Koole

ProtEstaNtsE gEMEENtE

DE HoEKstEEN
MEt uW gift iNvEstEErt u iN DE toEKoMst vaN DE HoEKstEEN

Ook dit jaar vraagt De Hoeksteen om bij 
te dragen aan de actie Kerkbalans. Want, 
hoewel er veel werk door vrijwilligers 
gebeurt, worden er ook kosten gemaakt. 
Zo is er veel geld nodig voor de 
instandhouding van de erediensten en 
alle activiteiten die binnen De Hoeksteen 
plaatsvinden. De actie Kerkbalans is de 
belangrijkste inkomstenbron van De 
Hoeksteen. Daarnaast wordt de bijdrage 
die u/jij betaalt gebruikt voor de jaarlijkse 
onderhoudskosten aan de kerk, de 
pastorieën, de verwarming, verlichting van 
het kerkgebouw, het pastoraat, het jeugd- 
en jongerenwerk en bijzondere vieringen.
Met uw/jouw bijdrage aan de Diaconie/
ZWO ondersteunt u onder meer de hulp aan 
onze medemensen die onder minder goede 
omstandigheden moeten leven. Daarnaast 
zijn er nog administratieve kosten, de 
website, het blad “Samen” en de afdracht aan 
de landelijke organisatie, de PKN.

In 2014 bedroeg het bedrag aan 
toezeggingen Kerkbalans voor de kerk 
ruim € 168.000 en voor de Diaconie/ZWO 
een bedrag van ruim € 36.000, waarvoor 
hartelijk dank! Van de opbrengst voor de 
kerk in 2014 is, anders dan voorzien in de 
begroting minder besteed aan het pastoraat, 
veroorzaakt door het vertrek van ds. Frans 
Willem Verbaas. Dit bood ons de ruimte om 
al in 2014 een voorziening te treffen  voor 
het opknappen van de pastorie. Zodat we de 
te beroepen predikant straks niet alleen een 
levendige gemeente, maar ook een prettige 
woning kunnen bieden.

Uw bijdrage over 2014 voor Diaconie en 
ZWO is besteed aan individuele hulp, de 
Minima-actie, ziekenzondag, de voedselbank 
en bijdragen aan goede doelen. Daarnaast 
kon het werk van Kerk in Actie en Rode Kruis 
worden ondersteund.

Een globaal overzicht van de begrote 
uitgaven treft u/jij op deze bladzijde aan. 
Zoals te zien is gaat dit bij elkaar om een 
bedrag van ruim € 227.000, dat we als 
gemeente van Christus met elkaar moeten 
(mogen) opbrengen. Daarom doen we 
een dringend beroep op u/jou om ook dit 
jaar weer een bijdrage te leveren. Naast 
de eerder genoemde kosten staat dit jaar 
de renovatie van ons orgel gepland en zal 
een deel van de kosten voor het woonklaar 
maken en het vernieuwen van de keuken, 
badkamer en toilet van de pastorie aan de 
Buys Ballotsingel ten laste van de exploitatie 
over 2015 worden gebracht. De uitgaven 
van de renovatie van het orgel zullen voor 
een groot deel worden bekostigd uit de 
opbrengsten van de activiteitencommissie.

Met uw gift investeert u in de 

toekomst van De Hoeksteen

Belastingaftrek
De bijdrage aan kerkbalans komt in 
aanmerking voor belastingaftrek: Als u/jij 
meer dan 1% van uw/jouw verzamelinkomen 
en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar 
uitgeeft is het meerdere tot maximaal 10% 
van het verzamelinkomen aftrekbaar. 
Als u/jij ervoor kiest uw/jouw bijdrage 
gedurende vijf jaren vast te leggen, is 
zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit 
hoeft tegenwoordig niet meer notarieel 
vastgelegd te worden, er moet wel 
een schriftelijke overeenkomst met de 
kerk worden opgesteld. Vraag uw/jouw 
kerkrentmeester om informatie.

Op bijgevoegde antwoordstroken kunt u/
jij aangeven welk bedrag u/je wilt geven,  in 
welke termijnen en op welke wijze u/jij dit 
bedrag wilt overmaken.

Het rekeningnummer van de kerk is:
NL07INGB0000551436 ten name van 
Protestantse Gemeente De Hoeksteen te 
Schoonhoven en Willige Langerak

Het rekeningnummer van Diaconie/
ZWO is NL70INGB0001210387 ten name 
van Diaconie Protestantse Gemeente De 
Hoeksten te Schoonhoven en Willige-
Langerak.

Adres College van kerkrentmeesters 
voor de KERKBALANS
G.C.Zwijnenburg
Lopikerweg West 10
3411 AL LOPIK
Tel: 0348 – 553485
E-mail: gzwijnenburg@planet.nl
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lovE DE HEEr!” 

“allEs Wat aDEM HEEft

De Cantorij van De Hoeksteen wil er 
graag zijn voor de gemeente. Zij gaat de 
gemeente zingend voor en ondersteunt 
de gemeentezang. Met de muziek willen 
we God eren en lofprijzen. De gemeente 
zingt graag en goed, en er staat een 
mooi orgel in de kerk.  Onder leiding 
van cantor Adriaan van ’t Spijker wordt 
elke maandagavond gerepeteerd. Circa 
eenmaal per maand werkt de Cantorij 
mee aan de kerkdienst, daarbij begeleid 
door organist Jaap den Besten. 

Nieuw lied
De gemeente wordt vertrouwd gemaakt 
met nieuwe liederen, schriftgedeelten op 
muziek gezet krijgen een extra dimensie, 
en hedendaagse kerkmuziek verklankt 
de oude woorden op een nieuwe manier. 
Een gezongen tafelgebed versterkt de 
beleving van het Heilig Avondmaal, en 
soms zingen we een mooi klassiek stuk. 
Op vele manieren wordt zo de liturgie 
verrijkt met mooie liederen, en belijden 
en verdiepen we al zingend ons geloof. 
Zoals kerkvader Augustinus al zei: 
Wie zingt, bidt dubbel. 

We zijn blij met onze 

twee predikanten

Het is een voorrecht dat we als 
Hoeksteengemeente bijna twee 
predikanten kunnen “betalen”. Het werk 
van een dominee in de gemeente is 
veelzijdig, geeft heel veel vreugde, maar 
is bij tijd en wijle ook zwaar en eenzaam. 
Om dit met een collega te kunnen delen, 
is een voorrecht in onze gemeente. 
De beroepingscommissie is al sedert 
medio 2014 actief en gedreven bezig om 
naast onze huidige predikant ds. Koole 
een collega te laten beroepen door de 
Kerkenraad. Het ziet er naar uit dat we 
wellicht over een paar maanden onze 
nieuwe predikant(e) welkom mogen heten. 

Om dan weer als gemeente structureel de 
“rijkdom” te hebben van twee predikanten, 
rekenen ook wij als beroepingscommissie 
erop dat uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage 
in 2015 weer - als het enigszins kan - zal 
toenemen. Twee predikanten, die beiden 
hun eigen “talenten” en “gaven” ten dienste 
willen stellen van de Hoeksteengemeente 
om samen het Evangelie van Christus elk 
op hun eigen wijze vorm te geven, dat is 
toch iets om oprecht dankbaar voor te zijn. 

          Bert Poot
            Voorzitter Beroepingscommissie

oNzE jEugD
Ook in de Hoeksteen heeft de jeugd de 
toekomst. Een toekomst waarin de jeugd 
de vriendschap met God als fundament van 
het leven zal ervaren. Om deze vriendschap 
met God in het dagelijkse leven standaard 
te maken, staat een heel team van 
jeugdwerkers klaar om dit leven met God, 
met de jeugd te delen. 

Vanaf de kindernevendienst, knutselclub, 
jeugdkerk, catechisatie, Rock Solid en Solid 
Friends ontmoeten we de kinderen van 
kleuter tot de (bijna) volwassenheid.

jongerenparticipatie
De Jongerendienstcommissie, waarin de 
jeugd zelf de kerkdienst voorbereid, is een 
mooi voorbeeld van Jongerenparticipatie in 
onze gemeente. Op deze manier bouwen we 
ook een langjarige vriendschap op met de 
kinderen/tieners in onze Hoeksteen. 

De laatste jaren bezoeken we jaarlijks de EO 
Jongerendag en sinds dit jaar is het kamp 
weer teruggekeerd op de agenda. Een 
weekend waarin we het jeugdwerk afsluiten 
en gezellig samen zijn.

Als u uw bijdrage geeft voor Actie 
Kerkbalans, komt daar vanzelf een deel 
terecht bij het jeugdwerk, een deel wat door 
de jeugd zeer wordt gewaardeerd. 

En…. Zij zijn de toekomst.

   Ronald Kloet
NLB 786:2
Al krimpen mijn gedachten
En raak ik woorden kwijt, 
verlies ik taal en tijd, 
Uw woord is levenskrachtig.
Er zijn herinneringen
Uw hartslag in mijn oor
als ik uw klanken hoor
En psalmen mee kan zingen.   

ouderen, bloesems en 
pannenkoeken 
In het voorjaar wordt jaarlijks voor de 
ouderen van de gemeente de welbekende 
en drukbezochte Bloesemtocht 
georganiseerd. We rijden die dag zo’n zestig 
kilometer. Chauffeurs laten hun passagiers in 
de omgeving zoveel mogelijk van het 

groeiende en bloeiende landschap genieten. 
Onderweg gaan we met elkaar op de koffie 
en na afloop eten we gezamenlijk soep en 
heerlijke pannenkoeken. Het is altijd een 
gezellige dag. Met en zonder bloesems, 
want de natuur is niet te voorspellen.

activiteitenmiddag 
Een keer per maand wordt een 
activiteitenmiddag georganiseerd. Vaak 
staat iets creatiefs op het programma, maar 
er wordt ook regelmatig een spel gespeeld 
of een quiz gedaan. Maar ook gewoon even 
gezellig bijpraten vindt iedereen van groot 
belang. 

adventsmiddag
Aan het einde van het jaar wordt een 
middag gehouden die in het teken staat 
van Advent. Er wordt gezongen, verteld, 
of andere activiteiten gedaan die een 
middag gezellig maken. De middag wordt 
goed bezocht en naar een goede traditie 
afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 
Een middag om zeker een keer naar toe te 
komen.

Wie belangstelling heeft voor een van de 
bijeenkomsten kan dat altijd laten weten en 
voor vervoer kan worden gezorgd.
Veel ouderen vinden het heel fijn om samen 
te komen. Het geeft een groot gevoel van 
saamhorigheid.

DiaCoNiE
Theoloog Carl Friedrich von Weiszäcker:
 “De kerk heeft niet de opdracht om de 
wereld te veranderen, maar als de kerk haar 
opdracht vervult, verandert de wereld”.

Diaconie = Diaconaal handelen = 

Dienen als actieve ’Kerk in Actie’

Bovenstaande willen wij graag waarmaken als 
Diaconie van de Hoeksteen. Wij denken hierbij 
aan ondersteuning van mensen die het zonder 
onze hulp niet redden in het dagelijks leven. 
Ook geven wij structurele ondersteuning 
aan initiatieven als de Voedselbank. Hiermee 
verlichten we de zorg van velen.  Maar ook 
ondersteunen wij het Hospice in Gouda.

Deze voorziening biedt veel mensen een 
belangrijke steun in de laatste, vaak zware, 
fase van hun leven. 

De Diaconie wil verder graag de jaarlijkse 
Adventsmiddag voor de ouderen van onze 
gemeente mogelijk blijven maken. Ook 
het project “Komt Allen Tezamen” is een 
activiteit die wij samen met de andere 
kerken in Schoonhoven van harte willen 
ondersteunen.

Uw bijdrage is onmisbaar als wij ons 
diaconaal handelen waar willen blijven 
maken. Mogen wij ook in 2015 weer op u 
rekenen? 

Uw diakenen

de ouderen


