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EEn bijzondErE diEnst

mEt mEdEwErking van:

Hoeksteenband

Gemeenteleden

voorgangErs:

Hanneke Ouwerkerk

Chris Koole

wE hopEn jE tE ontmoEtEn!

Albert Schweitzerlaan 2, 2871 LD Schoonhoven
facebook.com/pgdehoeksteen  |  twitter.com/pgdehoeksteen



Je wordt van harte uitgenodigd om de 
dienst op ZONDAG 27 SEPTEMBER bij te 
wonen. We luiden het nieuwe seizoen in 
met een bijzondere, maar toch ook een 
gewone eredienst. Bijzonder omdat beide 
predikanten voorgaan, bijzonder omdat 
‘gewone’ kerkleden zich voorstellen en 
vertellen over wat hun club of groep doet 
in onze kerk. Een verrassing blijft hoe ze 
dat gaan doen. Ze krijgen er een minuut 
de tijd voor. 

Centraal staat de prediking over  
1 Korinthe 12. Het Bijbelgedeelte dat ons 
leert hoe we met elkaar een gemeenschap 
vormen. Een lichaam met vele delen, die 
niet zonder elkaar kunnen functioneren.

Wij hopen jullie te mogen begroeten. 
Aanvang 09.30 uur. Na de dienst een 
lekkere passende traktatie.

Er gebeurt heel erg veel in De Hoeksteen. 
Je kan bijna zeggen: voor elk wat wils. 
Van heel jong (de crèche) tot oud  
(de bloesemtocht voor 70+) en alle 
leeftijden ertussen in. 

Hieronder tref je een, nog onvolledige, 
lijst met activiteiten en contactpersonen. 
Op 27 september hopen een volledig 
overzicht uit te kunnen delen. Voel je 
overal welkom.

JIJ KOMT TOCH OOK?

Wandelgroep Lianne Vreugenhil Zaterdag 3 oktober
8.00- 12.00 uur

Gemeente Groei Groep Eelco In ‘t Veld

Solid Friends
(14-17 jaar) Carla Kloet

18 september
Edelweiss
20.30 uur inloop
20.45 uur start

Jeugdkerk Wilco Lekkerkerker 11 oktober
ZWO Theo Heeringa

Activiteiten commissie Martin van der Kruk 7 november
09.30 - 16.00 uur

Dertigste Verdieping Linda van Deursen 1 oktober

Rock Solid
(11 - 14 jaar) Eelco In ‘t Veld

9 oktober
Van 8 voor 8 (19.52u) tot
3 over half 10 (21.33u)

Potsdamgroep Aad de Winter
Gebedsgroep Cootje Heeringa 28 oktober 19.00u

Bibliodrama Joep Roding 12 oktobber
20.00 - 22.00 uur

Kindernevendienst Martine Cornax Iedere zondag

Bijbelkring De Hoeksteen o.l.v. beide predikanten 15 oktober 10.00 uur


