
 

 

nieuwsbrief    
vrijdag 17 januari 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Zandoogje 1 

Voornemens 

Vorige week zijn we als team het nieuwe 

kalenderjaar begonnen met psalm 103. 

 

Een mooie en bijzondere  psalm, want het lijkt 

alsof David deze psalm aan zichzelf schrijft: 

‘Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet nooit één 

van Zijn weldaden.’ 

 

Een soort van ‘note to self’. Een herinnering en 

een goed voornemen. David herhaalt voor 

zichzelf wie God voor hem is.  

Een God van ‘weldaden’ 

Een God die verlost 

Een God die goed is, die zorgt en energie geeft. 

Die er voor Mozes was en bewezen heeft dat Hij 

de weg wijst als het nodig is. 

En dat allemaal onmetelijk, onuitputtelijk veel! 

(Zo ver het oosten van het westen af is!) 

 

Wat geweldig om met diezelfde God het nieuwe 

kalenderjaar in te gaan. God was dezelfde voor 

David, is dit nu voor ons en gaat met ons mee 

de toekomst in. 

‘Zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, zo 

zorgt God ook voor ons.’ 

 

Ook in 2020. 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 5 

lied van de 

week 

 

LvdK 473 (groep 5-8) 

zondag  

26 januari 

Kerk-School-Gezinsdienst 

Willeanne F. (10 jaar) 

Deon v R. (10 jaar) 

Max S. (6 jaar) 

maandag  

27 januari 

 

 

 

dinsdag  

28 januari 

 

 

 

woensdag   

29 januari 

 

Open morgen 

donderdag  

30 januari 

Tobias B. (11 jaar) 

 

 

vrijdag  

31 januari 

 

 

 

zaterdag  

1 februari 

Noam A. (6 jaar) 

Aimée S. (7 jaar) 

Caitlyn V. (12 jaar) 

agenda – week 4 

lied van de 

week 

 

Wij zijn meer dan overwinnaars – Opw. 479 

(groep 5-8) 

zondag  

19 januari 

Thijs H. (8 jaar) 

 

 

 

maandag  

20 januari 

 

Themaweek Kerk-School-Gezin 

dinsdag  

21 januari 

Spreekuur gebiedsteam (8.30 uur) 

Morris d B. (5 jaar) 

Lynn vd H. (11 jaar) 

woensdag 

22 januari 

Saar B. (8 jaar) 

 

 

donderdag    

23 januari 

 

Roan B. (5 jaar) 

Jort B. (6 jaar)  

vrijdag  

24 januari 

Semi S. (9 jaar) 

 

 

zaterdag  

25 januari 

Sophie B. (8 jaar) 

 

 

http://www.hsn-scholen.nl/
https://www.facebook.com/pages/De-Hoeksteen-Nijkerk/473704219421697
https://twitter.com/de_hoeksteen
mailto:directie.hoeksteen@hsn-scholen.nl
http://hoeksteen.hsn-scholen.nl/


  
 

 

‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Themaweek Kerk-School-Gezin  
In de week van maandag 20 tot en met vrijdag 24 
januari wordt er op veel christelijke scholen in Nijkerk 
en Nijkerkerveen de Kerk-School-Gezin themaweek 
gehouden. Het thema van deze week is: 
“Buitengewoon“ en is dit jaar gekoppeld aan de 
landelijke week van het gebed. 
 
Vanuit verschillende gezichtspunten zullen we het 
thema gaan bekijken. Er worden psalmen en liederen 
aangeleerd, kringgesprekken gehouden en 
verwerkingen gemaakt door de kinderen. In de meeste 
kerken worden werkstukken van de kinderen 
opgehangen. De themaweek wordt in onderstaande 
kerken afgesloten op D.V. zondag 26 januari 2020. 
Iedere school is gekoppeld aan een kerk. 
 
Het is bijzonder dat er in zoveel kerken in Nijkerk en 
Nijkerkerveen over hetzelfde thema gepreekt en 
gezongen wordt! We hopen alle ouders en kinderen in 
één van de diensten te ontmoeten, om zo met elkaar 
de themaweek af te sluiten. 
 
U komt toch ook? Van harte welkom! 
 
Ter voorbereiding op de themaweek heeft ieder gezin 
binnen de HSN vandaag het kindergebedsboekje mee 
gekregen. Zo kunt u ook thuis meedoen met de week 
van het gebed en er samen als gezin nog eens over 
door praten. 
 
We wensen u een goede dienst toe. 
Met vriendelijke groet, 
 
de Kerk-School-Gezin commissie 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de kerken en de 
aanvangstijden. 
 

Nijkerk: 
De Grote Kerk: aanvang: 09.30 uur 
Opstandingskerk: aanvang: 09:30 uur 
De Fontein: aanvang: 10.30 uur 
Vredeskerk: aanvang: 10.00 uur 
Kruiskerk: aanvang: 09.30 uur 
Geref. Kerk Vrijgem.: aanvang: 08.45 uur en 10.45 uur 
De Kandelaar: aanvang: 09.30 uur 
 
Nijkerkerveen: 
Geref. Kerk: aanvang: 09.30 uur 
 
Open morgen (herinnering) 
Op woensdag 29 januari 2020 houden alle 
basisscholen in Nijkerk een open morgen. Deze 
morgen is bedoeld om alle ouders die op zoek zijn 
naar een passende school voor hun zoon of dochter 
de gelegenheid te bieden zich te oriënteren. Deze 
morgen kunt u vanaf 9.00 uur tot 11.30 uur de school 
vrijblijvend binnenlopen. Ook als u al besloten hebt 
uw kind aan te melden bij de De Hoeksteen bent u 
(met uw kind) van harte welkom. 

 
 

Alpha Omega is op zoek!  
In de bijlage vindt u een vacaturemelding van Alpha 
Omega Facilitaire Dienstverlening. Dit bedrijf verzorgt 
de schoonmaak bij de diverse HSN-scholen. 
 
Uitnodiging Kinderevent  

 


