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Op zoek naar een gemeente?
Als je wilt weten en beleven hoe onze gemeente is, dan ben je van harte welkom. 
Bezoek onze diensten vrijblijvend: je bent niet de eerste die een poosje komt kijken om 
daarna pas te besluiten of onze gemeente de plek voor je is. 
Bij de ingang van onze kerkgebouw staan altijd mensen met een badge. Als je wilt kan 
je hen aanspreken om je verder te helpen. 

Wij vinden het fijn je te leren kennen, ook wanneer je (nog) niet weet wat je keuze is. 
We helpen je ook graag verder met na te denken over van alles: over geloven, over hoe 
onze gemeente georganiseerd is en wat je plek in de gemeente zou kunnen zijn.
Zie elders de contactgegevens.

Wie wij zijn
Het gaat bij ons om een relatie met God, Hem dienen en eren, persoonlijk en als 
gemeente. Samen groeien in geloof, hoop en liefde, op een eigentijdse manier. 
We willen een open gemeente zijn, actief in onze omgeving, om door woord en daad 
het Evangelie bij mensen thuis te brengen.

We hechten grote waarde aan inhoudelijke uitleg van wat er in de Bijbel staat en hoe je 
dat toepast als Christen in het leven van elke dag. 

We maken gebruik van uiteenlopende vormen in de dienst: ons kerkverband bestaat al 
lang (en dus nemen we daar dingen uit mee) en we staan in de dag van vandaag (dus 
passen we ook hedendaagse muziek en vormen toe).

Organisatie
De Hoeksteen is een zelfstandige gemeente in het kerkverband van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken in Nederland. Onze leden komen uit de gehele Noordoostpolder 
en een beetje daarbuiten. Het bestuur wordt gevormd door de kerkenraad. Van daaruit 
is een pastoraal team actief en diverse werkgroepen (commissies) ondersteunen de 
organisatie. 

De gemeente ontmoet elkaar naast de zondag in verschillende (Bijbelstudie) groepen, 
bouwstenen genoemd, jeugdclubs voor verschillende leeftijden, etc.
We vinden het belangrijk dat het hoofd van onze gemeente, dat is Jezus, het voor het 
zeggen heeft. Zijn richting vinden we ook door regelmatig samen in gebed te gaan.

Wij willen elkaar met respect behandelen.

We leven in de overtuiging dat Jezus Gods Zoon is. Onze leidraad is de liefde zoals Jezus die 
ons liet zien en heeft geleerd zoals je in de bijbel kunt lezen in Mattheüs 5, 6 en 7.

Wij zijn hierin niet volmaakt. Daarom dringen we elkaar niet  
onze overtuiging op en willen vergeven waar dat nodig is.



Ontdek geloven 
Als je voor het eerst komt, vraag je je misschien 
af wat we doen en waarom we dat doen. We 
vertellen je er graag over en doen dat vrijblijvend. 
Of je gaat geloven en hoe die weg er voor je uit ziet, is 
bij iedereen anders. Veel mensen die je voor zijn gegaan, 
hebben achteraf gezegd dat het de beste keuze van hun 
leven was. 
 
Ontdek geloven, laat ons je helpen, doe mee aan een starterscursus 
(de Alpha cursus) gun jezelf tijd en ontdek dat God (ook) van jou 
houdt. Er is ook een Alpha Youth, deze is speciaal voor jongeren van 
14 tot en met 18 jaar.

Kerkdiensten
Iedere zondag worden 2 kerkdiensten gehouden. Om 09.30 uur in kerkgebouw  
De Hoeksteen. 

During this service, we translate the spoken word into English. 
We have a couple of head phones you can use and every service 
is also translated on paper. We will be glad to guide you, you can 
approach a man or lady with the blue badge ‘Welkom’ when you 
enter the church. 

Samen met de Rank, de Nederlands Gereformeerde Kerk Emmeloord, wordt de 
avonddienst gehouden om 19.00 uur. Om de vier maanden wisselt de 2e dienst van 
kerkgebouw. In de zomermaanden zijn er afwijkende kerktijden die in het kerkblad 
bekend worden gemaakt. Meestal staan de tijden ook in de regionale krant De 
Noordoostpolder.

God is een God die zich graag aan jou en mij wil verbinden.  
Met goede muziek en woorden voor vandaag mag die 
boodschap klinken. Samen God prijzen, en ontdekken wie Hij 
voor ons wil zijn. In de Connectdiensten doen we precies dat. 
Iedereen in en buiten Emmeloord is meer dan welkom om 
gezellig een keertje langs te komen. De dienst wordt (bijna) 
altijd gehouden op de eerste zondag van de maand, om 16:30 uur.
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Adres & Contactgegevens.
 
Waar vindt u ons?

Kerkgebouw: De Hoeksteen, 
  Nagelerstraat 2 Emmeloord

Telefoon: 0527-699210   

Postadres: Postbus 430 -  8300 AK Emmeloord

Predikant: Ds. A. (Bram) Hofland  
  predikant@hoeksteenemmeloord.nl

Wanneer u vragen hebt, kunt u deze altijd stellen. U kunt 
daarvoor contact opnemen met onze predikant, maar ook 
via post of via mail scriba@hoeksteenemmeloord.nl 

  www.facebook.com/CGKEmmeloord
  @hoeksteenemmeloord


