
Inloopmogelijkheden van Dordtse kerken per wijk
Missie Dordt, juli 2021

Locatie Dagen Tijden Frequentie Activiteit Website

Binnenstad / Noordflank / Staart

Trinitatuskapel (Stadsklooster) ma - za 10.00 - 14.00 wekelijks

Vriesestraat 20-22 zo 12.00 - 14.00 wekelijks

Augustijnenkerk za - zo 14.00 - 16.00 wekelijks

Voorstraat 216 za 11.00 - 16.00 wekelijks (apr-okt)

Oud-Katholieke Kerk wo 12.00 - 15.00 wekelijks

Voorstraat 120

Grote Kerk di - za 10.30 - 16.30 wekelijks (apr-nov)

Lange Geldersekade 2 ma, zo 12.00 - 16.00

Wilhelminakerk do 14.00 - 16.00 derde v/d maand

Blekersdijk 41

Heilige Antoniuskerk ma - za 10.30 - 12.30 dagelijks

Burgemeester De Raadtsingel 45

Leger des Heils do 17.00 oneven weken

Maasstraat 23 tijdelijke stop i.v.m. corona

Kruiskerk za 13.30 - 17.00 wekelijks

Vrieseweg 64 m.u.v. zomerreces

Diaconaal Aandachtscentrum zo, di, do 13.30 - 15.30 wekelijks

Singel 273-275 za 11.00 - 13.00

Staartlicht - - wekelijks

Maasstraat 23 tijdelijke stop i.v.m. corona

Inloophuis De Hoop ma, wo, vr 10.30 - 14. 30 wekelijks

Spuiweg 118 m.u.v. zomerreces

Het Reeland

Kruispunt Reeland en Bij Bosshardt di - vr 10.00 - 13.00 wekelijks

Bankastraat 158 zo 10.00 - 13.00 wekelijks

Evangelische Gemeente Eljakim di 09.45 - 12.00 eerste en derde v/d maand

Jan Ligthartlaan 3

samen aan tafel (eetgroep)

buurtlunch, kinderclub, girls only, schuif's aan, 

huiswerkbegeleiding, alpha

kop koffie en een praatje

koffie, praatje, administratieve vragen, praktische 

hulp 

bezichtiging, koffie, gebed, gesprek

bezichtiging, verstilling, kaarsje, gebed, gesprek

bezichtiging, verstilling, kaarsje, gebed, gesprek

bezichtiging, verstilling, kaarsje, gebed, gesprek

bezichtiging, verstilling, kaarsje, gebed, gesprek

bezichtiging, verstilling, gesprek, ontmoeting, 

orgelconcerten, huisdiensten

initiatief 'Koffiekan' (ontmoeting, koffie, gesprek)

koffie, lunch en op zo om 11.00 uur korte dienst

koffie, thee, ontmoeting, boeken, tijdschriften, 

kaartenactie

www.kerkindestad.nl

www.dordrecht.okkn.nl

www.grotekerk-dordrecht.nl

www.katholiekdrechtsteden.nl

www.augustijnenkerk.nl

www.dewilhelminakerk.nl

www.vegeljakim.nl

www.kruispuntreeland.kvdndordrecht.nl

www.legerdesheils.nl/locatie/korpsdordrecht

www.staartlicht.nl

www.aandachtscentrumdordrecht.nl

www.dehoop.org

www.baptisten-dordrecht.nl
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Dubbeldam / Stadspolders

Evangelische Gemeente Jozua di, do 10.30 - 12.00 wekelijks

Sikkelstraat 2 m.u.v. schoolvakanties

De Kandelaarkerk do 10.00 - 12.00 wekelijks

Van Eesterenplein 230

Huis bij de Bron n.t.b. n.t.b. wekelijks

Dudok-erf 30 start per sep-21

De Wijnstok di 14.00 - 16.00 wekelijks

Dubbelsteynlaan West 70 start per sep-21

Stekkie voor de buurt vr 14.00 - 16.00 wekelijks

- momenteel geen locatie

Crabbehof / Zuidhoven / Wielwijk

Kerk van de Nazarener do 10.30 - 12.00 wekelijks

Talmaweg 121 (ingang achterzijde)

Inloophuis De Andere Boeg vr 15.00 - 17.00 wekelijks

Piet Heynstraat 1 per sep-21 meer open

Krispijn

Kerk voor Krispijn zo 13.15 - 15.00 elke twee weken

Jacob Marisstraat 70 (Koloriet)

Julianakerk za n.t.b. wekelijks

Mauritsweg 286 start per sep-21

Sterrenburg

Ontmoetingskerk ma - vr 10:00 - 12:00 wekelijks

Slangenburg 3 za 13:30 - 15:30 wekelijks

Open Hof di n.t.b. wekelijks

Herschelstraat 27 tijdelijke stop i.v.m. corona

ontmoeting, koffiedrinken, bijkletsen, luisterend 

oor, kennismaken

initiatief 'pauze plus' (kopje koffie en een praatje)

n.t.b.

herstelcafé, inloop, ontmoeting

koffie, praatje, spelletje, weggeefkast

koffie, praatje, huiswerkhulp, activiteiten

buurtlunch, korte dienst (verhaal uit de Bijbel)

ontmoeting, activiteiten

n.t.b.

verstilling, kaarsje, gebed, gesprek

buurtwerk, ontmoeting, activiteiten www.openhofdordrecht.nl

www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

www.julianakerkdordrecht.nl

www.hervormdkrispijn.nl

www.deandereboeg.nl

www.kvdndordrecht.nl

-

www.jozua.nl

www.kerkindordt.nl

www.pkn-stadspolders.nl

www.pkndubbeldam.nl
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