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Wie en wat is de Havenkerk

Wat geloven wij

Diensten en ontmoetingen

Hoewel onze kerk werd gesticht in 1924,
kreeg het de naam Havenkerk pas in
2005. In dat jaar werd het nieuw
gebouwde Voorhavenkwartier, grenzend
aan onze kerk, in gebruik genomen. Dit
was voor ons de gelegenheid om
aansluiting te zoeken middels een
passende naam voor onze kerk.
Bovendien geeft de naam Havenkerk aan
dat wij als kerkelijke gemeente een veilige
haven willen zijn voor mensen die daar
behoefte aan hebben.
Zoals Jezus zei:
‘Wie moe is en belast, laat die naar Mij

Jezus zegt:

Wanneer u een dienst wilt bijwonen, dan
bent u van harte welkom.
U kunt gewoon binnenlopen.

toekomen, en Ik zal hem rust geven, want
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart’
(Mattheüs 11, 28).

‘Ik ben met jullie, alle dagen’.

Wij, leden van de Havenkerk, geloven dat
God Liefde is. Dat Hij zijn Zoon Jezus
Christus heeft ingezet voor ons behoud en
voor een levende relatie met Hem. Nu al,
alle dagen van ons leven dus ook vandaag.
Wij geloven dat we de vrijheid hebben om
met de Vader en de Zoon in gesprek te
gaan door te bidden, te zingen en te
luisteren om zo alles wat ons bezighoudt,
benauwt of vreugde geeft, bij Hem te
brengen. Wij geloven dat Hij met ons
meereist het leven door met de Bijbel als
reisgids. Een gids die ons leidt langs wegen
van vergeving, geduld, zachtmoedigheid en
genade op weg naar volmaakte Liefde. We
vinden het belangrijk dat we daarbij iedere
dag opnieuw mogen beginnen en iedere
dag opnieuw mogen leren van Hem. Dat
geeft hoop voor de toekomst.

Diensten:
Elke zondagmorgen
10.00 uur
Data en tijden op
www.havenkerksassenheim.nl

Tijdens de diensten is er een kindercrèche
en zijn er kindernevendiensten.
Naast de diensten bestaan er
doordeweeks diverse kringen en
bijeenkomsten voor alle leeftijdsgroepen.

Onze kerk behoort tot de Christelijke
Gereformeerde Kerken waarvan er 182
zijn in Nederland. De gemeente van
Sassenheim telt 174 leden. De leden
komen onder meer uit Sassenheim,
Voorhout, Lisse, Katwijk, Noordwijk enz..

