
“Want zo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij 
Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat 
ieder die in Hem gelooft, 
niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft”.

  

Johannes 3:16

Welkom bij marktkraam nummer 1 
in Dordrecht – een plek van 
ontmoeten, vragen en ontdekken. 

Marktkraam nummer 1 in Dordrecht is al 
decennialang een plek om op verhaal 
te komen; waar u uw vragen kunt 
stellen; en waar u kunt ontdekken wat stellen; en waar u kunt ontdekken wat 
het christelijke geloof inhoudt. De 
marktkraam wordt bemenst door 
vrijwilligers van vijf verschillende Dord-
tse Kerken met als gezamenlijke verlan-
gen om u kennis te laten maken met 
de onvoorwaardelijke liefde van 
Jezus Christus.

Marktkraam nummer 1 in Dordrecht is 
een initiatief van de stichting Missie 
Dordt. Graag bieden wij u namens de 
deelnemende kerken deze folder aan.
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MEER WETEN?

Ben je op zoek naar de zin van het leven en wil je meer weten over 
het christelijk geloof? Dan nodigen wij je van harte uit voor het 
bijwonen van een (online) samenkomst van één van de 
deelnemende kerken. Op de websites vind je de actuele 
informatie. Ook kun je via een Bijbel of Alpha cursus verder 
kennismaken met het christelijk geloof. Je bent van harte welkom!kennismaken met het christelijk geloof. Je bent van harte welkom!

Deelnemende kerken

Christelijk Gereformeerde Kerk Centrum
Singel 192, 3311 LW Dordrecht
www.cgkdordrecht-c.nl 

Evangelische Gemeente Jozua
Sikkelstraat 2, 3319 LJ Dordrecht
www.jozua.nlwww.jozua.nl

Gereformeerde Gemeente Julianakerk
Mauritsweg 286, 3314 LT Dordrecht
www.julianakerkdordrecht.nl

Hervormde Wijkgemeenten 2 & 7
Voorstraat 216, 3311 ET Dordrecht (Augustijnenkerk)
Nassauweg 1, 3314 ND Dordrecht (Pauluskerk)
www.wijk2en7dowww.wijk2en7dordrecht.nl

Evangelische Zending Gemeente Huis van Gebed
Troelstraweg 391, 3317 TH Dordrecht
casadeoracion@gmail.com 

House of Light Ministries
Spirea 7, 3317 JP Dordecht
www.houseoflightministries.nl 

Alpha cursusAlpha cursus
Kijk voor een cursus bij jou in de buurt op:
www.alpha-cursus.nl 
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