
   

 

  

 

 
Thema: Gi-ga-goed! 

 

 

Gi-ga-goed, dat is de schepping! Wat zijn bomen en bloementjes prachtig, wat zingen de vogels mooi en 
wat zit het menselijk lichaam prachtig in elkaar. Maar bij het scheppen denken we in Genesis 1 niet 
alleen aan ‘maken’, maar ook aan ‘orde en ruimte creëren’. Op iedere dag maakt of vult God ruimte 
voor een leefbare schepping. Zo is alles ‘gi-ga-goed’. En de Here God is ‘gi-ga-gastvrij’. Hij bedoelt de 
schepping als een groot huis om in te wonen, bij Hem. Stel je maakt een huis, groot of klein en dat dit 
huis de schepping is en gaandeweg gevuld wordt……voor zo’n huis, waarin God je gastvrij ontvangt, wil 
je natuurlijk goed zorgen. Hoe doen we dat?  

 

       In de protestantse kerken en gemeentes in Schoonhoven en Willige Langerak zal op zondag 2 oktober 
een speciale dienst Kerk en School gehouden worden, waarin dit thema de aandacht krijgt. Het thema is 
op school al opgepakt en er zijn en worden al Bijbelverhalen over verteld. En er wordt gewerkt aan een 
mooi huis. Het thema gaat door in de Kinderboekenweek omdat dit thema ook het thema van de 
christelijke Kinderboekenweek is. Werkstukken die kinderen/groepen maken zullen 2 oktober in de 
kerken opgehangen worden, die kunt u na afloop ook met uw kind bekijken en ondertussen een kopje 
koffie of thee drinken.   

Graag willen we u uitnodigen om met uw kind(eren) één van de diensten bij te wonen. De adressen en 
aanvangstijden vindt u hieronder. Voelt u vrij om te komen, ook al bent u niet gewend om naar een kerk 
te gaan. Wij hopen dat u erbij bent en dat we met elkaar mooie diensten hebben.  
 
We hopen u en de kinderen zondag te zien.  
 
Met vriendelijke groet, 

De leerkrachten van de Rank en Ichthus 



 

 

  

Hervormde Gemeente Schoonhoven,  
Grote of Bartholomeüskerk 
Haven 84 
Aanvang kerkdienst: 10.00 uur 

 

  
Hervormde Gemeente Willige Langerak 
De Montignylaan 20 
Aanvang kerkdienst: 10.00 uur 
 
 

 

  
Protestantse Gemeente De Hoeksteen 
Alb. Schweitzerlaan 2 
Aanvang kerkdienst: 10.00 uur  

 

  
  
Evangelische gemeente ‘De Levensbron’ 
CGS Willem de Zwijger 
Kamerlingh Onnesdreef 4 
Aanvang samenkomst: 10.00 uur 

 

 


