
Contact: contact@vrijzinnigenhoekschewaard.nl 

Info, maar ook voor aan- en afmelden voor de nieuwsbrief: www.vrijzinnigenhoekschewaard.nl 
 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Marcel van Roekel, studeerde theologie in Tilburg  (1989) en in  

Bilthoven(2018), studeerde in 2019 af als voorganger aan het  

seminarie voor vrijzinnige theologie (OVP). Is als  vrijwilliger actief in 

de afdeling Tholen en gaat regelmatig voor in kerkdiensten binnen 

vrijzinnige kerken en gemeenten. Hij is werkzaam als docent 

 levensbeschouwing aan de Roncalli Sg te Bergen op Zoom. 

 Hij verzorgt ook lezingen met moderne werkvormen over films, 

waarin hij gespecialiseerd is in Italiaanse arthouse films.  

Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard  

Zondag as. zal Dhr. Marcel van Roekel voorgaan in onze dienst. 

Als thema voor deze dienst koos hij:  “levend water”.  

“Wij beseffen de waarde van water eerst wanneer de bron is 

opgedroogd.” Thomas Fuller (Engels letterkundige, 1608-1661) 

Het orgelspel wordt verzorgd door Anton van Driel. 

Aansluitend is er een kopje koffie of thee.  

Een ieder is van harte welkom. 
 

" 

Zondag 23 februari  10.30 uur is er een  

dienst o.l.v. Dhr. M. van Roekel (vrijz. Ned.)  
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Rondgangcollecte 

 

Op de laatste zondag 

van de maand is de 

rondgangcollecte 

bestemd voor een goed 

doel.  

 

Zondag is dat de 

stichting  

‘Op weg naar huis’ 

  

De stichting heeft huizen, 

in  

Capelle aan den IJssel 

en  

Oud-Beijerland,  

waar mensen die door 

onvoorziene omstan-

digheden dakloos zijn 

geworden worden 

opgevangen. 

 

Kijk voor meer info op: 

www.stichting-

opwegnaarhuis.nl  

Vrijzinnigen Nederland 

Hoeksche Waard   

Beneden Molendijk 35 

3262 AA   

Oud-Beijerland 

 

Wat is er nog meer te doen de komende tijd? 

 01 mrt. 10.30 uur: Bijzondere Bijeenkomst: ‘Het leven en werk van 

Gershwin’ o.l.v. Mw. A van Hoytema. Zie info volgende blz. 

 

02 mrt. 20.00 uur: Cursus in wonderen o.l.v. Erik Besteman 
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