
Welkom!

de Hoeksteen
christelijk ontmoetingscentrum voor de wijk

>> Samen aan tafel 

Samen rond de Bijbel >>

Open huiskamer >>

Taal en ondersteuning >>

>> Wandelen, Crea, Zangclub

>> Kinder- en tienerclub

Samen aan tafel 

Eet u vaak alleen? Kom dan gezellig samen 

tafelen bij de Hoeksteen. Geniet met 

buurtgenoten van een heerlijke maaltijd! 

(Lunch of Buurt-diner) 

Zie voor actuele data en tijden de website. 

Graag denken we met u mee. Wilt u 

extra ondersteuning bij inburgering, 

of wilt u de Nederlandse taal blijven 

oefenen. U bent verantwoordelijk 

wij willen met u meedenken. Vooraf 

spreken we elkaars verwachtingen 

door; waarbij gekeken kan worden of 

onze hulp toereikend en gewenst is. 

Taal en 

ondersteuning
samen rond 
  de Bijbel
De Bijbel is het meest gelezen boek ter 

wereld. In de Hoeksteen gaat op verschillende 

momenten de bijbel open. Samen luisteren 

we met u naar de betekenis van de boodschap 

die er in dit boek te vinden is. In een open 

sfeer waar er ruimte is voor uw verhaal, 

gedachten en vragen komen we samen rond 

de Bijbel. U bent van harte welkom voor een 

eerste kennismaking met de Bijbel, het volgen 

van een bijbel (oriëntatie) cursus. Of voor de 

Bijbelstudie op woensdagmiddag. 

Welkom iedere woensdag van 

13.30 tot 15.00 uur. 

Kinderclub

Verveel je wel eens op zondag? Dan heb ik een 

leuk idee: kom eens naar de Kinderclub! 

We zingen liedjes met elkaar. Er wordt een 

verhaal verteld uit het boek van God, de Bijbel. 

Daarna gaan we lekker knutselen of gezellig 

spelletjes doen. 

Voor alle kinderen van 4 tot 10 jaar. 

Het is elke zondagmiddag van 13.30 tot 14:45 

uur. Kom gauw een keer kijken!

tienerclub
Gezelligheid, gesprekken, contact met 

leeftijdgenoten. Ben jij 10 jaar of ouder? Dan 

nodigen wij je uit voor de tienerclub!

We luisteren naar een stukje uit de Bijbel en gaan 

met elkaar in gesprek. In de pauze drinken we 

wat. Daarna gaan we spellen doen.

Het is elke zondagavond van 19.15 tot 20.30 uur. 

Je kan worden opgehaald en / of thuisgebracht! 



www.hoeksteen-leidscherijn.nl

Open Huiskamer CreaWandelen
Stap even binnen! Even een krantje lezen, 

bijpraten met buurtbewoners of gewoon eens 

een goed gesprek over levensvragen? 

Wanneer de vlag wappert bent u 

in iedergeval welkom voor een 

kopje koffi  e of thee!

Bent u gek op creatief bezig zijn of geniet u 

vooral van de gezelligheid van contact met 

anderen? U vindt het bij de Hoeksteen! U kunt 

per keer kijken of u mee doet. De ochtenden 

staan los van elkaar. De activiteiten en lunch 

zijn gratis. Dinsdag 10.30 tot 12.00 uur met 

aansluitend een lunch (om de week). 

Bewegen en ontmoeting doet wonderen zegt men 

wel. Wandel mee en sluit vrijblijvend aan! 

Elke maandagochtend van 9.30 tot 10.30 uur een 

uurtje wandelen.

Vanaf augustus 2021 starten we met éen keer in 

de maand een thema-moment eraan gekoppeld. 

Dit kan gaan over alledaagse dingen. 

Op dinsdag en vrijdag is er een 

gebedsmoment voor en met de wijk. 

Welkom iedere dinsdag en vrijdag 

van 8.45 tot 9.15 uur  

Professionele zangbegeleiding.

Op donderdagmorgen, om de 

week van 10.00 tot 12.00 uur. 

Interesse? Stuur een berichtje via 

de mail en zie voor actuele data 

en tijden de website. 

Gebedsmoment 

voor de wijk en 

persoonlijk
Zangclub

In de Utrechtse wijk Leidsche Rijn is er 

een bijzondere ontmoetingsplek voor alle 

buurtbewoners. De Hoeksteen. Dit is een 

rustpunt waar u van harte welkom bent voor 

een kopje koffi  e, gezellig praatje of helpende 

hand. Tijdens de corona periode heeft veel 

stil gelegen. U kunt nu (binnenkort) weer 

deelnemen aan diverse activiteiten voor zowel 

jong als oud. Voel je/u welkom! Zie altijd voor 

actuele tijden en data de website!

Welkom in 
 de hoeksteen

De Hoeksteen

Monarchvlinderlaan 200

Tel. 030 - 670 47 26  •  Tel. 06 - 183 47 141 

www.hoeksteen-leidscherijn.nl

Wij zijn een christelijke gemeenschap en willen 

van daaruit graag wat betekenen voor de mensen 

in onze omgeving. De nadruk ligt op ‘samen’ in 

de wijk Leidsche Rijn. Veel mensen missen het 

contact met anderen, soms heb je weleens een 

schouderklopje nodig of je wilt er een aan een 

andere geven. Ontmoeting, warmte en vooral iets 

kunnen betekenen voor elkaar in de wijk. 

De Hoeksteen is er voor iedereen, ongeacht 

afkomst, achtergrond of geloof. U bent er altijd 

hartelijk welkom. Activiteiten voor ontmoeting 

met elkaar, zoals de huiskamer voor de wijk, het 

lunchbuff et, de buurtmaaltijd, de creaochtend en 

het wandelen. Daarnaast zijn er activiteiten voor 

bezinning rond de Bijbel. 


