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Activiteiten 

  

Samenkomst: 
 

Iedere zondagochtend om 10.00 uur  
is er een samenkomst in wijkcentrum 
Grote waal. 
Adres: Wijkcentrum Grote Waal 
   Grote Beer 3  
          1622 ES  Hoorn 

Zondagschool 
 

Tijdens de zondagsamenkomst is er 
zondagschool voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar.          

Crèche: 
 

Er is crèche voor kinderen tot 4 jaar.  

Bijbelstudie en bidstond: 
 

Tijdens de even weken is er bidstond, 
tijdens de oneven weken Bijbelstudie. 
Adres: Mosterdsteeg 6 
        1621 HR (vlakbij station Hoorn) 
Aanvang:  19.45 uur 

Jeugdclub: 
 

Iedere dinsdagavond is er jeugdclub 
van 12 t/m 25 jaar. 
Adres:  Mosterdsteeg 6 
    1621 HR (vlakbij station Hoorn) 
Aanvang:  19.30 uur 

Meer info? Kijk op de website 

Route en contact 

 
 
 
 

Voor meer informatie: 
 

Website: 
www.maranathagemeentehoorn.nl 

 
E-mail: 

contact@maranathagemeentehoorn.nl 
 

Telefoon: 
0229-244396 
0229-239015 



De Maranatha Gemeente Wat leert de Bijbel? 

Graag nodigen wij u uit                         in de samenkomsten                  U bent van harte welkom!         

De Maranatha Gemeente bestaat uit  
gelovigen in Jezus Christus, die de Bijbel 

 volledig aanvaarden als  
het Woord van God. 

 
De Maranatha Gemeente wil in volstrekte 

 gehoorzaamheid aan God en Zijn 
 Woord functioneren.  

Hiertoe worden samenkomsten 
 belegd en Bijbelstudies en  

bidstonden gehouden.  
Ook worden bijzondere activiteiten  
georganiseerd voor jong en oud. 

 
De Maranatha Gemeente kent geen leden 
 in de zin van een officieel ledenregister, 
maar staat open voor iedere gelovige en  

belangstellende. 
 

De Maranatha Gemeente viert regelmatig 
 het Heilig Avondmaal. 

 Het Heilig Avondmaal staat open voor  
iedereen, die zich het eigendom weet van 

 Jezus Christus. 
 
 
 
 

In alle samenkomsten staat centraal de     
Bijbelse boodschap van: 

 

• Verlossing door het bloed van Jezus 
Christus 

 

• Vervulling door de Heilige Geest 
 

• Verwachting van de spoedige      
wederkomst des Heren. 

De Here Jezus zelf zegt in Matteüs 11:28-29 
 

Kom tot Mij, allen, die vermoeid en  
belast zijt, en ik zal u rust geven; neemt 
mijn juk op u en leert van Mij, want Ik 

ben zachtmoedig en nederig van hart, en 
gij zult rust vinden voor uw zielen, want 

mijn juk is zacht en mijn last is licht. 
 

Welke weg mogen wij dan gaan? 
 

De Here Jezus zegt in Johannes 14:6 
 

Ik ben de weg, de waarheid en het leven; 
niemand komt tot de vader dan door Mij. 

 
De Here Jezus is voor iedereen gekomen! 

 
De Here Jezus zegt in Johannes 3:16-17 

 

Want alzo lief heeft God de wereld ge-
had, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

 gegeven heeft, opdat een ieder, die in 
Hem gelooft, niet verloren ga, maar  

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn 
Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde.  
 

De Here Jezus is gestorven voor u en mij 
 

1 Johannes 1:7 
 

Maar indien wij in het licht wandelen,  
gelijk Hij in het licht is, hebben wij  

gemeenschap met elkander; en het bloed 
van Jezus Christus zijn zoon reinigt ons 

van alle zonden  

Iedere zondagmorgen bent u om 9.45 uur 
van harte welkom in de dienst. Er wordt    

begonnen met samenzang uit  
Johannes de Heer en Opwekking.  

Om 10.00 uur begint de dienst die tot  
ongeveer 11.15 uur duurt. 

 

Er is geen vaste voorganger, iedere week 
spreekt er iemand anders, meestal een 

 evangelist, soms een dominee.  
Op onze website vindt u een overzicht van 

 de sprekers die voorgaan.  
Hier kunt u ook preken beluisteren. 

 

Op zondag komen we met ongeveer 
 50 mensen samen. Om de week is er  
na afloop van de dienst koffiedrinken  

en gelegenheid om na te praten. 
 

Kom vrijblijvend een keer langs,  
u bent van harte welkom! 

 

Maranatha betekent: 
De Here komt! 

Samenkomst 


