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Adriaen Janszkerk — Kasteelweg 50 Rotterdam 

Op de 1e en 3e zondag van de maand is de dienst            

nieuwe stijl, de dienst begint om 10:30  (inloop met      

koffie vanaf 10:00). Er is dan ook crèche en kinderclub    

voor kinderen van 4-11 jaar. 

Op de andere zondagen is de traditionele dienst om 10:00. 

Kijk voor actuele info over de diensten op 

www.kerkinijsselmonde.nl of in het kerkblad. 

Adriaen Janszkerk 

Welkom! 



Een stukje geschiedenis 

De Adriaen Janszkerk staat al sinds ca. 1450 op zijn huidige plek. In de 

16e eeuw koos pastoor Adriaen Jansz. de kant van de Hervorming, 

waarvoor hij in 1570 ter dood gebracht werd. Pas veel later is de kerk 

naar hem vernoemd. Eeuwenlang was deze kerk de dorpskerk van het 

dijkdorp IJsselmonde. In de loop van de 20e eeuw is het dorpje steeds 

meer opgeslokt door de stad Rotterdam. De aanleg van de snelweg 

A16 en de Van Brienenoordbrug in 1965 hebben ervoor gezorgd dat 

het nieuwe stadsdeel IJsselmonde in twee stukken werd verdeeld: 

Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde. 

Missionaire focus 

De gemeenschap rondom de Adriaen Janszkerk was om verschillende 

redenen flink uitgedund en vergrijsd, toen rond 2005 de keus werd 

gemaakt om meer te investeren in missionair werk. Sinds 2015 heeft 

die missionaire focus de vorm gekregen van een pioniersplek,          

genaamd de Boog. De Boog (met een knipoog naar de Van Brienen-

oordbrug) zoekt de verbinding met mensen in de wijk, om hen in     

aanraking te brengen met het goede nieuws van Jezus. De Boog      

organiseert enkele keren per jaar een event voor de wijk op het kerk-

plein. Ook zijn er regelmatig Alpha-cursussen, bedoeld om mensen 

kennis te laten maken met het christelijk geloof. 

Diensten nieuwe stijl 

In de loop van 2017 

groeide de behoefte aan 

een plek waar mensen 

samen kunnen komen 

om meer te horen over 

God, in een eigentijdse setting, met muziek van 

deze tijd en veel ruimte voor ontmoeting.          

Vanwege de sterke verbondenheid tussen De Boog 

en de ‘oude’ gemeente van de Adriaen Janszkerk is 

ervoor gekozen om de gemeente in dit proces mee 

te nemen. In 2018 is zo het concept van de 

‘diensten nieuwe stijl’ ontstaan: vooralsnog op de 

1e en 3e zondagen van de maand, om 10:30 (vanaf 

10:00 inloop met koffie/thee). 

Hoe kan ik meedoen? 

We heten jou van harte welkom bij onze diensten en activiteiten! Als 

je je contactgegevens achterlaat, houden we je op de hoogte. Er is een 

Alpha-cursus en er zijn huiskringen waar je aan mee kunt doen. Dat is 

een goede plek om meer mensen te leren kennen. Je kunt ook       

praktisch meedoen en iets bijdragen, op een manier die past bij jouw 

gaven, interesse en beschikbaarheid. 

Een belangrijk markeringspunt voor iemand die betrokken raakt, is het 

moment waarop men gedoopt wordt of belijdenis doet van zijn/haar 

geloof (voor wie als kind al gedoopt is). In 2016 is er voor het eerst in 

de Maas gedoopt: dat was een hele      

feestelijke gebeurtenis! 

We hopen dat je je thuis zult voelen bij 

ons en nodigen je uit om mee te doen! 


