DE HOEKSTEEN NIEUWJAARSBRIEF JANUARI 2019
Het begin van een nieuw jaar
Dit was in 2018 het motto van De Hoeksteengemeenschap. We maakten dit concreet en zichtbaar op
verschillende manieren. Ik noem er een paar. We kregen een nieuwe, meer uitnodigende entree en we
bouwden een huiskamer. We organiseerden (mede) de sociale markt, de lichtjestocht met Kerst en de
Top2000 dienst op Oudejaarsavond. En velen van u waren dichtbij: in uw eigen straat of buurt. Zo
zoeken we naar manieren om ons motto nog meer vorm te geven. Aan het begin van 2019 staan we
voor de uitdaging om dit jaar ‘Inspirerend dichtbij’ vorm te geven.
Afgelopen maand stonden in de krant en op internet artikelen over
dalend kerkbezoek. Afgelopen jaar vertrokken ook gemeenteleden
van De Hoeksteen, maar we mochten ook nieuwe gemeenteleden
verwelkomen. Aan de andere kant hebben wij als kerkelijke
gemeenschap zeker iets om te tonen en te delen. Tonen wat kerk
zijn is, tonen wat gelovig-zijn voor betekenis heeft. Ons instrument
is ‘gemeente-zijn’, inspirerend dichtbij en veelkleurig: ook in 2019.
De kerk, dat zijn wij.

Wat zijn de plannen?
Het komend jaar geeft nieuwe mogelijkheden om inspirerend dichtbij te zijn. Om ‘Van woord naar
daad’ verder concreet te maken. Dat kunnen we niet alleen. We mogen samen aan de gang. Ook als
kerkenraad zijn we daarmee bezig. Voor de hele gemeente staat op 9 februari de Gemeentemiddag
op de agenda (van 13.30 tot 19.00 uur). Het thema is ‘Verbinding’.

Plannen voor 2019
 de huiskamer in en voor de wijk verder vormgeven
 diaconaat en pastoraat gaan gewoon door
 een (buiten)berging realiseren
 de Puntzaal herinrichten
 de consistorie opknappen

nog meer samenwerken met de kwartetkerken

vervanging tijdens zwangerschapsverlof Marieke den Braber invullen en vormgeven

Iedereen is welkom en iedereen is nodig!
De kerkenraad vergadert elke maand en bespreekt dan de speerpunten van een van de taakgroepen,
zoals deze in het Koersplan (koersplan) zijn vastgesteld. Zo werken we aan beleid. We zijn ons er zeer
van bewust dat we als kerk met elkaar ons gemeente-zijn moeten vormgeven. Persoonlijk heb ik dan
ook een wens. Ik wil graag elk kwartaal met een groepje gemeenteleden in gesprek zijn over kerk en
geloof. Wilt u meepraten? Stuur mij dan een mail: voorzitter@hoeksteenamersfoort.nl.
Ik wens u een inspirerend dichtbij 2019!
Gijs de Raad, voorzitter van de wijkkerkenraad

