
VERBINDING
50 JAAR DE HOEKSTEEN 1971-2021

In september hopen we het gouden jubileum van 

wijkgemeente De Hoeksteen te vieren. Eén van de activiteiten 

is de publicatie van een boek met bijdragen van 50 

gemeenteleden. Iets om te lezen en cadeau te doen!

De meeste wijken van de protestantse gemeente Amersfoort 

hebben een boek over hun geschiedenis; enkele zelfs 

verschillende. Maar voor De Hoeksteen is dit een primeur. 

THEMA’S
Hoe is de wijk ontstaan, hoe verliep de prijsvraag voor de 

naam en waar is gekerkt vóórdat het kerkgebouw verrees? 

Hoe kijken predikanten en kerkenraadsleden terug en 

vooruit? En al die jeugdwerkers, zangers en leden van 

commissies, kringen, sozen? Alle activiteiten van de wijk 

komen aan bod in de woorden van betrokken leden, die er 

passende foto’s bij kozen. En dan zijn er nog bijdragen van 

negen Hoeksteners van 10 tot 90 jaar. 

PRODUCTIE
De eindredactie wordt verzorgd door Gerard Raven.  

Het boek wordt vormgegeven door Ronald Boiten uit 

Amersfoort. Hij heeft verschillende prijzen gewonnen.  

Gerard en Ronald maken al bijna twintig jaar samen boeken, 

zoals de wandelgids Heilige huizen, het museumboek  

Schatten van Amersfoort en het historische jaarboek Flehite.  

Meer op www.ronaldboiten.nl/boekprojecten.

REACTIES
Misschien zijn er oud-Hoeksteners of familieleden die ook 

belangstelling hebben. Stuur dit bericht dan vooral door.

Nog vragen of suggesties? Graag naar gerardraven@gmail.com.

HOE TE BESTELLEN
De prijs van het boek is: €15,– per stuk. Bestellingen uitsluitend door betaling op  NL05 TRIO 0786 8292 22 ten 

name van G. Raven. De boeken worden verspreid via de kerk of thuisbezorgd. Voor wie niet in Amersfoort woont 

komt een oplossing op maat: graag even bericht met postadres naar gerardraven@gmail.com.

Technische 

gegevens

Formaat 

21 x 21 cm

Aantal pagina’s 

112

Uitvoering 

Hardcover
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