KRINGENBOEKJE 2018/2019

Vertrouw op God!
Ontspanning door Inspanning
Ontvangen door te Geven
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Uitgangspunten van het kringenwerk:
-

Waar twee of drie samenkomen in de naam van Jezus daar zal Hij aanwezig zijn.
De kring is een plek van aanbidding, (bijbel)studie, gebed en zorg.
De kring is een plek waar ieder kan groeien in zijn gaven (herkennen, erkennen en toepassen)
Kringen zijn veelkleurig (niet een formule en tijd, maar een verzameling van initiatieven.

NB: Iedereen is vrij om iedere kring te bezoeken. Postcodes zijn enkel een suggestie, je mag je ook laten
leiden door onderwerp, dag van de week. Heb je iets anders in gedachten, het kringenwerk staat open
voor nieuwe initiatieven. Neem voor vragen of ideeën contact op met de kringen coördinator Bert Kroek.

Jose Mulder is vanuit het Leiderschapsteam verantwoordelijk voor het kringenwerk.

De avonden beginnen in de regel op dinsdag volgens rooster om 20:00u tenzij anders aangegeven.
De geplande dinsdagavonden voor 2018/2019 zijn:
18/9/2018; 2/10/2018; 16/10/2018; 30/10/2018; 13/11/2018; 27/11/2018; 8/1/2019; 22/1/2019; 5/2/2019; 19/2/2019
De datums voor de reguliere dinsdagen zijn te vinden in de gemeenteagenda
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Huiskringen: Komen in de regel eens per twee weken bij elkaar. Samen zingen, samen
studeren, samen bidden. Kerk zijn in het klein waarbij broederschap centraal staat.
Huiskring Buytenwegh
Frequentie:
Locatie:
Opbouw:

Onderwerp:

Opkomst:
Ondersteuning zendeling:
Beschrijving:

Coördinatie en opgave:

Huiskring Rokkeveen II

(postcode 2715 - 2717)

1x per 14 dagen op maandagavond
Wisselend bij een van de kringleden thuis.
Lofprijzing (samenzang) gevolgd door Bijbelstudie en/of het delen van
gebedspunten + gebed. De studie wordt bij toerbeurt geleid door
een kringlid.
Vorig seizoen zijn we begonnen aan “Tegen de stroom in, bijbelstudies
over Samuel” van Eveline van Staalduine-Sulman. Daar gaan we in
het nieuwe seizoen mee verder. Indien mogelijk nodigen we iemand
van binnen of buiten de gemeente uit om een onderwerp, passend
bij het kringonderwerp, uit te diepen.
6 -15 personen. Daarmee is er eigenlijk geen ruimte voor uitbreiding
Annemarie Boks.
De samenzang klinkt doorgaans als een klok. Het is een gemêleerd
gezelschap met veelzijdige inbreng tijdens de Bijbelstudies. Er is een
veilige sfeer waarin lief en leed gedeeld kan worden. We proberen
meerdere keren per seizoen samen te eten, waarbij iedereen iets te
eten of drinken meeneemt.
Henk en Jacinte Nebbeling (fam-nebbeling@planet.nl)

(postcode 2718)

Frequentie:
Opkomst:
Locatie:
Opbouw:
Onderwerp:

1x per 14 dagen op dinsdagavond
8 -10 personen (er is ruimte voor extra leden).
Thuis bij een van de kringleden. Dit rouleert.
Er wordt gestart met gebedstijd en daarna doet we aan Bijbelstudie.

Ondersteuning zendeling:
Beschrijving:

Annemarie Boks
Er is een fijne open sfeer op de kring waar we zorg dragen voor
elkaar, naar elkaar luisteren, plezier hebben met elkaar en iedere
kringlid zijn eigen inbreng heeft. Er is zeker ook ruimte om andere
onderwerpen te bespreken en te bestuderen in het licht van de Bijbel.
Het belangrijkste van onze kring is dat we samen tijd nemen om voor
elkaar te bidden en Gods Woord te openen.

Coördinatie en opgave:

Huiskring Rokkeveen III
Frequentie:
Opkomst:
Ondersteuning zendeling:
Beschrijving: ‘

Coördinatie en opgave:

Vanaf januari van dit jaar bestuderen we het boek Handelingen. We hebben
9 hoofdstukken behandeld en zullen het komende seizoen gebruiken om
verder te gaan met de rest van dit mooie bijbelboek. Zoals de naam van het
boek al aangeeft, gaan we niet alleen maar luisterend en biddend bezig,
maar we willen als kring ook handelend in Gods Koninkrijk bezig zijn. We
hebben ons aangemeld bij stichting Present, zodat we met elkaar iets van
Gods Koninkrijk aan de mensen van Zoetermeer mogen laten zien.

Erik Stokvis (erikstokvis@gmail.com)

(postcode 2719)
1x per 14 dagen op woensdagavond
6 -10 personen (er is ruimte voor nieuwe aanmeldingen)
Margriet
De Bijbel moet open!’ Dat is het voornaamste doel. Het is een sociale
kring die een paar keer per jaar samen eet, want ook gezelligheid
staat hoog in het vaandel. De meeste avonden worden ingeleid door
gebruik van studies op een dvd.
Hans van Denderen (hansdend@gmail.com)
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Huiskring Oosterheem/Noordhove (postcodes 2721, 2728 – 2729)
Frequentie:
Locatie:
Opbouw:
Onderwerp

Coördinatie en opgave:

Huiskring Seghwaert
Frequentie:
Locatie:
Opbouw:

Onderwerp 2015/2016:
Ondersteuning zendeling:
Beschrijving:
Coördinatie en opgave:

1x per 14 dagen op dinsdagavond
Bij Erik Reitsma, Vechtstroom 26, 2721 DG Zoetermeer
De kringleiding rouleert
We gaan allemaal zoeken naar een boekje als leidraad. Waarschijnlijk
wordt het model gehandhaafd 1× boekje, 1× vrije bespreking en
gebed.
Elbert Smit (elbert.smit@hetnet.nl)

(postcode 2727)
1 keer per 14 dagen op dinsdagavond
Bij de fam. Hooijer, maar soms ook op andere locaties bij de
deelnemers thuis.
Inloop duurt een kwartier. Hierna volgt tijd voor gebed en het zingen
we een aantal liederen. Binnen de kring kan men zich vrijwillig
aanmelden om een avond voor te bereiden en uit te voeren. Op
deze manier hebben we veel afwisseling en is het leuk om te zien dat
iedereen een waardevolle inbreng heeft.
In het begin van het seizoen kiezen we gezamenlijk als kring een
boekje uit waarin een ieder zich in kan vinden.
Dick en Johanna de Koning
De sfeer is heel ontspannen en open en het is een mengeling van
jong en oud.
Peter Ploemacher (peterploemacher@gmail.com)

Huiskring Leidschendam en omstreek. (postcodes 2261 - 2285)

Frequentie:
Locatie:
Opbouw:

Onderwerp:
Opkomst:
Ondersteuning zendeling:
Beschrijving:

Coördinatie en opgave:

1e en 3e dinsdag huiskring, 4e dinsdag is er gebedskring
De kringavonden worden gehouden bij familie Aaldijk in
Leidschendam
Na de koffie en thee is er tijd voor mededelingen en zingen. Dan
wordt er uitgebreid de tijd genomen voor Bijbelstudie. Er is ook ruimte
voor het behandelen van actuele thema’s. De avond wordt
afgesloten met gebed. De Bijbelstudie en het gebed gebeuren niet
individueel, maar binnen de relatie die we met elkaar hebben
We zijn nog op zoek naar een studie voor het nieuwe seizoen.
8 – 10 personen. (Er is ruimte voor nieuwe leden).
Rianne Bijl
We zijn als groep christenen nauw betrokken bij elkaar. We dragen
zorg voor elkaar, ook buiten de kringavonden. Het belangrijkste van
onze kring is dat we samen tijd nemen om voor elkaar te bidden en
de Bijbel te openen. De groep bestaat uit zowel getrouwde als
ongetrouwde mannen en vrouwen in uiteenlopende leeftijd. Een
aantal komt uit de directe omgeving van Leidschendam, maar er zijn
er ook die van verder weg komen.
Marc en Marlies Aaldijk (marcenmarlies@gmail.com)

4

Huiskring Pijnacker-Nootdorp

(postcodes 2631-2643).

Frequentie:
Locatie:

1x per 14 dagen op dinsdagavond. We volgen de kerkelijke agenda.
De kringavonden rouleren bij de kringleden thuis en de
gastheer/gastvrouw van die avond leidt ook de avond.
Opbouw:
We beginnen op een ontspannen manier met elkaar, we vragen naar
elkaars welstand en delen persoonlijke dingen uit de afgelopen twee
weken. De verdere invulling is aan de gastheer/gastvrouw. Soms is dat
napraten over de preek, soms n.a.v. van een boek dat iemand
gelezen heeft, soms een ander, actueel, onderwerp. Aan het begin
en aan het eind nemen we tijd voor gebed. Voor het komend seizoen
zoeken we als kapstok een studieboekje.
Samenstelling van de kring: veertigers en vijftigers, allen getrouwd.
Opkomst:
5-8 personen. Er is ruimte voor zo'n 4 extra leden.
Ondersteuning zendeling: Annemarie Boks
Beschrijving:
De sfeer is open en vertrouwd. We kunnen verdriet met elkaar delen
en we kunnen met elkaar lachen. Het kringseizoen wordt meestal
afgesloten met een gezamenlijke maaltijd waaraan ieder een
bijdrage levert.
Coördinatie en opgave:
Nelie Wesdijk (nelie_wesdijk@hotmail.com)

Wijkkringen: Komen in de regel vier tot 6 keer per seizoen bij elkaar. Kennismaking en
gezelligheid en praktische hulp staan centraal.
Wijkkring De Leyens
Frequentie:
Locatie:
Opbouw:
Opkomst:
Ondersteuning zendeling:
Beschrijving:

Coördinatie en opgave:

(postcode 2725 en 2726)

1x per kwartaal een wijkavond
De avonden worden wisselend gehouden bij Bert Kroek en de fam.
Hebly.
Er wordt een balans gezocht tussen samen zingen, samen bidden en
samen delen. In het delen wordt gezocht naar een brug naar Gods
Woord.
6 -10 personen.
Margriet
Deze kring is ontstaan als een van de twee huiskringen in De Leyens.
Onderling gebed en steun staan centraal. Samen zoeken naar
relevante aanwijzingen voor ons leven in de Bijbel aan de hand van
persoonlijke thema's laat telkens weer de veelkleurige wijsheid van
God zien in ons samenzijn. Een ervaring die steeds ons leven verrijkt.
Geert Hebly (gkhebly@ziggo.nl)

Wijkkring Moerkapelle (postcode 2751)
Frequentie:
Opbouw:

Ondersteuning Zendeling:
Beschrijving:

Coördinatie en opgave:

1x per kwartaal een wijkavond met maaltijd.
Naast de regelmatige wijkbijeenkomsten is het plan dat de mannen
deelnemen aan de mannenwandelgroepen, en worden er
vrouwenochtenden georganiseerd.
Hedi Vijge
Wij zijn dorpsgenoten en dat schept een extra band. Op de kring
hebben we altijd veel te bespreken; er is ruimte voor een lach en een
traan. Op zijn tijd vieren we ons kring met een gezellige borrel of
maaltijd!
Jenet van Uffelen (jenet@casema.nl)
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Themakringen: Kringen die zich richten op een specifiek thema. Dit kan voor een korte
periode worden georganiseerd of voor een heel seizoen.
Themakring Jozua - Sterk en moedig als Jozua, binnengaan in het beloofde land.
Frequentie:

Essentie:
Locatie:
Studiemateriaal
Deelname:
Opbouw studieavond:
Opbouw gebedsavond:

Inzet:

Opgave:

Op enkele uitzonderingen na iedere dinsdagavond van medio
september 2018 tot de zomervakantie 2019. Het programma wordt zo
veel mogelijk afgestemd op de agenda van de Parousia gemeente.
De ene week studieavond, de andere week gebedsavond.
Doel van de studiebijeenkomsten is het gezamenlijk bestuderen van het
Bijbelboek Jozua.

De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties bij de
kringdeelnemers thuis.
Over de aanschaf hiervan wordt de deelnemer tijdig na inschrijving
geïnformeerd
Deelnemers geven zich op met de intentie ALLE studiebijeenkomsten
bij te wonen; wie de voorkeur geeft aan de gebedsavonden in De
Uitkijk is vrij daarvoor te kiezen.
In de studiebijeenkomsten wordt niet gedoceerd, maar wordt het
Bijbelgedeelte besproken waarbij ieders inbreng verwacht en
gerespecteerd wordt.
In de gebedsbijeenkomsten is ruimte voor lofprijzing, (zingen,) danken
en voorbede. Hier kunnen de deelnemers elkaar ontmoeten om
aandacht te ontvangen en te geven; op basis van vertrouwen kunnen
blijdschap en verdriet, dankbaarheid en zorgen met elkaar gedeeld
worden.
Deelnemers worden geacht bereid te zijn voorafgaande aan een
studiebijeenkomst zich enkele uren serieus voor te bereiden op de
bespreking.
Jan Kok: Famj.kok@planet.nl

Gavenkring

Frequentie:
Locatie:
Opkomst:
Onderwerp:

Beschrijving:
Opgave:

Eens in de twee weken op de woensdagavond.
Familie M. Smith
9 deelnemers
Waar ligt jouw grootste kracht en waar liggen je talenten? Ken je jouw
roeping? We gaan hier met elkaar naar op zoek. Aan het einde van
het vorige seizoen hebben we 4 avonden besteed aan de hand van
het boekje: Je bent begaafd! We willen het komend seizoen met
elkaar doorgaan met elkaar bemoedigen en zoeken naar elkaars
gaven.
Op de kringavonden denken we met elkaar na over onze plaats in de
gemeente en onze plek in de maatschappij.
Bert Kroek (bkroek@hotmail.com)
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Mannenplatform Connected

Bijzondere Initiatieven

Platform ontstaan door deelname aan de 4e Musketier. Is uitgegroeid tot een wandelkring, open
voor alle mannen.
Wekelijks wordt twee uur gewandeld op wisselende avonden.
De wandelingen zijn een gaaf middel om uit de dagelijkse drukte te stappen en het hoofd leeg te
maken. Genieten van de natuur, samen delen en samen bidden zijn de pareltjes van iedere
avond! Je kunt je aanmelden voor de wandelapp, dan ben je deel van het geweldig
mannennetwerk Connected.
Actuele informatie wordt gepubliceerd in de Outlook, de website en de facebook site
Inlichtingen wandelingen: Bert Kroek bkroek@hotmail.com
Verder zijn er allerlei andere activiteiten voor mannen: Firestarters, Mannenontbijt en in maart 2019
wordt er weer een Connected Mannenweekend georganiseerd.
Actuele informatie wordt gepubliceerd in de Outlook, de website en de facebook site

Vrouwenplatform Sparkle
Organiseert activiteiten voor vrouwen. Gebedsochtenden, wandelingen, creatieve bezigheden
zoals een workshop paasstukken maken.
Inlichtingen: sparkle079 outlook.com
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