Vrienden van

Beste mensen,
Vóórdat een kerkdienst begint, sta ik vaak in de hal van
De Hoeksteen, het kerkgebouw. De mensen die
binnenkomen heet ik welkom. Als ik ze nog niet ken,
stel ik me even voor. Soms zijn er gasten van buiten het
dorp. Of inwoners van Austerlitz komen een keer kijken.
Meestal gaat het voor mij hooguit om een paar
onbekenden. Maar er zijn diensten dat ik vóór de dienst
non-stop handen aan het schudden ben. Dat gebeurde
bijvoorbeeld bij de Top2000-dienst in november 2017.
En bij Sint-Maarten- en Kerstvieringen. En ik denk ook
aan afscheidsdiensten.
Als gemeente, en dus ook als dominee, willen we dat
graag: een plek zijn waar iedereen zich welkom voelt,
leden en niet-leden. Een plek waar het niet uitmaakt of
je één keer per jaar of elke week komt. En een plek om
te delen wat ons inspireert, wat troost en wat blij maakt.
Van harte hoop ik dat we op deze manier, letterlijk en
figuurlijk, midden in het dorp blijven staan.
Hartelijke groet, ds. Martin Boon

Van Heidenoord tot Hoeksteen

Begraafplaats

In 1861 lieten Arnoud Jan de Beaufort en zijn
echtgenote, Anna Aleida de Beaufort-Stoops, achter
Heidenoord een kerkzaal bouwen. Toen de Hervormde
Gemeente in 1864 zelfstandig werd, kreeg zij het
gebouw met grond als schenking. Later werd ook de
grond voor de begraafplaats geschonken. Tot 1984 was
Heidenoord, het tegenwoordige Beauforthuis, ons
kerkgebouw. In dat jaar werd in het centrum van
Austerlitz een nieuw kerkgebouw opgeleverd: De
Hoeksteen. Deze werd samen met de Gereformeerde
Wijk 4 van Zeist betrokken. In 2008 werden Nederlands
Hervormd en Gereformeerd samengevoegd tot
protestantse gemeente.

Onze begraafplaats is klein en ligt midden in het bos. Dat
maakt deze plek zo uniek. De rust en eenvoud treﬀen je
op het moment dat je het hek doorkomt.
Zonder de inzet van onze gewaardeerde vrijwilligers is
het niet mogelijk om de begraafplaats er netjes uit te
laten zien.

O 10 EURO
O Anders:
O Dhr.

O 30 EURO

O 65 EURO

……………… EURO
O Mevr.

Naam en voorletters:
Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

De historie van De Hoeksteen te Austerlitz begint in
1861. Deze geschiedenis is uitgebreid beschreven door
Rutger Loenen in “Van Heidenoord tot Hoeksteen,
Geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk te Austerlitz vanaf
1861”, ISBN: 90 800654 3 9.

E-mail:

O Ik wil graag jaarlijks een acceptgiro ontvangen.
O Ik machtig de Kerkrentmeesterij van De Hoeksteen
te Austerlitz het aangegeven bedrag jaarlijks van mijn
rekening te laten afschrijven.

Betekenis nu
De Hoeksteen is meer dan alleen een kerkgebouw.
De torenspits markeert het centrum van ons mooie
dorp en de meeste mensen in Austerlitz hebben
mooie en/of emotionele momenten in deze kerk
beleefd. In De Hoeksteen is, naast de reguliere
kerkelijke activiteiten, plek voor de grote
gebeurtenissen in het leven. Menigeen die het
huwelijk wil laten bevestigen of afscheid moet nemen
van een geliefde, weet dat De Hoeksteen ruimte
biedt aan de zingeving der dingen. Daarnaast vinden
tal van activiteiten plaats, zoals de maaltijd voor
alleengaanden, de ouderensoos, de Basement, Komin-de-kring-vieringen, Sint Maarten-viering etc.

Ja, ik word donateur van Vrienden van De Hoeksteen
voor een bedrag van:

Behoud onze dorpskerk en word
vriend van De Hoeksteen!
Graag willen we onze dorpskerk ook voor komende
generaties behouden. Steeds minder mensen zijn lid van
de kerk en dat merken we. Wilt u aan het voortbestaan
van onze kerk en begraafplaats bijdragen? Meld u zich
dan via de website aan als vrijwilliger voor een van de
onderhoudsploegen of steun ons financieel met een gift
of, beter, door vriend van De Hoeksteen te worden!

IBAN-rekeningnummer:
Datum:
Handtekening:

PG De Hoeksteen is erkend als ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Uw donatie is daarom aftrekbaar
voor de Inkomstenbelasting.

