Contactgegevens
U kunt ons kerkgebouw vinden aan de
Oranjelaan 62 in Rijswijk. Onze voorganger,
dominee Hans van ’t Hoff, kunt u bereiken
via dominee@leeuwendaalkerk.nl. Ook kunt
u hem bellen: 070–7854521.
Wilt u meer informatie lezen over onze
gemeente? Kijk dan op onze internetsite:
www.leeuwendaalkerk.nl.

Welkom
in de
Leeuwendaalkerk

Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om
onze diensten op zondag te bezoeken. Na
afloop drinken we met elkaar een kopje
koffie of thee en praten we na.
Van harte welkom!
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Wie zijn wij?
Wij zijn de Leeuwendaalkerk, de Nederlands
Gereformeerde Kerk van Den Haag–Rijswijk.
Wij willen graag een gemeente zijn waar
ouderen, jongeren en kinderen; mannen en
vrouwen; autochtonen en nieuwkomers een
thuis ervaren en in alle veelkleurigheid samen
hun geloof kunnen vieren en beleven.
Wij geloven in een God die de wereld heeft
gemaakt, en die zijn Zoon Jezus Christus uit
liefde naar deze wereld heeft gestuurd. Hij

Wat doen wij?

deed dat om ons te redden en ons te leren

Elke zondag hebben wij twee kerkdiensten

wat een zinvol en liefdevol leven inhoudt,

in ons kerkgebouw, om 10.00 uur en 16.30

een leven waarvan wij geloven dat ieder

uur. Maar wij zijn zeker geen gemeente op

mens daarnaar hunkert.

zondag alléén. We verlangen ernaar de
hele week oog voor elkaar te hebben, met

Wij leren deze God steeds beter kennen via

elkaar mee te leven in vreugde en verdriet,

de Bijbel, die wij in onze gemeente dan ook

voor elkaar te zorgen, op elkaar te letten

veel lezen en gebruiken. Een eeuwenoud

en elkaar te ondersteunen. Zo zijn er ook

boek, maar toch actueel en relevant voor

andere momenten waarop we samenkomen,

deze tijd, verrassend en veelzijdig.

bijvoorbeeld in Bijbel- en gebedskringen.
Maar denk ook aan allerlei jeugd- en kinder-

Wij proberen verder om een eigentijdse

clubs, en aan gezellige activiteiten voor jong

gemeente te zijn. De God in wie wij geloven

en oud.

is niet alleen een God van vroeger maar ook
van nu. Daarom willen we bezig zijn met

Naast dit alles willen we er zijn voor de

(geloofs)vragen van nu, de taal van tegen-

wereld om ons heen en voor de mensen in

woordig spreken, en bijvoorbeeld in muziek

nood. Wij ondersteunen hen in woord en

aansluiten bij deze tijd.

daad, ver weg en dichtbij.
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