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Lieve mensen van de Hoeksteengemeente, 

 

 

God is liefde - God is licht 

 

De foto hierboven is genomen in de Eglise Reformée in Poitiers (Frankrijk). Een verstilde, 'kale' 

kerk in vergelijking tot wat je meestal in Franse kerken aantreft. Het is dan ook een 

'gereformeerde' kerk, waar ik in de tijd dat ik in Poitiers woonde als 'tijdelijk gemeentelid' kwam. 

Op het orgel van deze kerk studeerde ik een prachtig koraalvoorspel van Bach in: Wer nur den 

lieben Gott lässt walten: wie maar de goede God laat sturen. Aan weerszijden van het kruis staan 

de teksten: Dieu est amour - Dieu est lumière. Het besef dat God liefde en licht is geeft mij 

ruimte en uitzicht. Ik hoop dat wij dat in de Hoeksteengemeente kunnen laten zien.  

 

Hoeksteen Vitaal 

 

Met de Coronaperikelen in ieder geval mentaal achter de rug - maar we weten niet wat er komen 

gaat - zijn we gaan bouwen aan de gemeente. Het project-Hoeksteen Vitaal is afgesloten en als 

kerkenraad zijn we aan het werk om er verder invulling aan te geven. 'Je gekend weten' is het 

motto waar we aan werken. Zowel door elkaar, als door God zelf. Wie wil niet in het licht van 

Gods liefde leven? 

 

Vorig jaar schreef ik dat we weer gingen opbouwen, en dat is onderweg. Onze kerkenraad is 

aanzienlijk versterkt. Ik zie in de diensten enthousiasme. Ik zie mooie initiatieven en we zijn 

onderweg om een nieuwe dominee te beroepen. Wie zei er dat De Hoeksteen niet vitaal zou 

zijn?  

 

Een vitale kerk - ook financieel 

 

Vitaliteit moet worden onderhouden. Ik ontkom er niet aan om ook een beroep op uw 

portemonnee  te doen. Ik weet dat de inflatie daarbinnen huishoudt, maar die houdt ook huis in 

de huishouding van de kerk. Op het eerste gezicht houden wij komend jaar op de begroting wat 

geld over. Zodra er een nieuwe dominee komt, dan lopen onze kosten evenwel snel weer op.  

Ik vraag u naar vermogen te geven om onze gemeente vitaal te houden.  

 

Alvast dank voor uw bijdrage 

Tjeerd Grünbauer - voorzitter 


