"De Heere zegene u, en behoede u!

Voor onze gasten

De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten,
en zij u genadig!
De Heere verheffe Zijn aangezicht
over u, en geve u vrede!"
Numeri 6 vers 24-26

Hartelijk
welkom!
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Christelijke Gereformeerde Kerk
Alphen aan den Rijn

Hartelijk welkom in de Opstandingskerk!
Door deze folder heten wij u
hartelijk welkom als gast in onze
diensten. Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs en wensen u
van harte Gods zegen in de kerkdienst.
Wij willen een gemeente zijn die verlangt om te leven in
overeenstemming met de Bijbel. De Bijbel aanvaarden we als het
onfeilbare Woord van God.
Onze gemeente telt ongeveer 400 leden. De leden
komen
voornamelijk uit Alphen aan den Rijn. Onze gemeente is gesticht
in 1900. Eerst kwam de gemeente samen in een gebouw aan de Van
Reedestraat; daarna in de Jeruzalemkerk en vanaf maart 1998 in de
huidige Opstandingskerk.
Kerkdiensten
Elke zondag houden we twee diensten, ‘s morgens om 9:30 uur en
‘s middags om 16:30 uur; op bijzondere dagen (zoals Oudejaarsavond) is
de (tweede) dienst om 19:30 uur. Tijdens beide diensten op zondag is er
kinderoppas voor kinderen van 0-7 jaar. Het kerkgebouw is voorzien van
een ringleiding en is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Liturgie
Tijdens de diensten wordt de Bijbel in de
Statenvertaling gebruikt. Wij zingen Psalmen
in de berijming van 1773. De liturgie wordt
aangekondigd op het bord links naast de
preekstoel.
Heeft u geen Bijbel? In de kast in de hal liggen er
genoeg. Wilt u meer uitleg over de liturgie? Neem
dan de speciale folder hierover mee.

Collecten
Er wordt tijdens de diensten twee
keer gecollecteerd voor de kerk. Bij
de uitgang is er meestal een extra
collecte met een speciaal doel.
Opnamen
Van elke kerkdienst kan een CD besteld worden bij de heer Stegink,
(0172-492617). U kunt de kerkdiensten ook naluisteren op onze website:
www.cgkalphen.nl.
Wilt u verder doorpraten?
Als u wilt doorpraten over de dienst, bent u daarvoor van harte
welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter van de
evangelisatiecommissie, de heer D.L. van Buren (0172-578049 of
DGGD@cgkalphen.nl).

To our foreign guests

If you have any questions about
the church service and you would
like to speak with somebody, you
are very much welcome!
You can contact Dirk van Buren
(0172-578049) or Gert-Jan Buth
(06-46881232).

