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    Overzicht  
kringwerk / Bijbelstudiegroepen 

de Ark   
 
 

Uit privacy overwegingen zijn in het onderstaande overzicht geen e-mailadressen en telefoonnummers opgenomen. 
Deze gegevens zijn bij de commissie Vorming en Toerusting bekend. 
Wilt u/jij graag contact opnemen met een kring? Stuurt u/jij dan een mail naar toerusting.deark@hervormdede.nl  Dan 
worden de contactgegevens van de desbetreffende kring opgestuurd. 
 

 

Naam kring de Fakkel                                                    

Korte omschrijving kring 
(max 3 zinnen) 

Ze behandelen een Bijbelgedeelte en kijken wat het betekent voor hun dagelijks 
leven. Er is een open sfeer zodat er ook ruimte is voor persoonlijke gesprekken. 

Contactpersoon Maarten en Trudy Mannee 

Aantal kringleden 13, Nieuwe leden van harte welkom 

Gem. leeftijd kringleden 45-50 

Kringavond en frequentie 1x per 3 weken op dinsdagavond  

Onderwerpen/ boek(jes) Komend seizoen doen ze mee met het jaarthema. 

Extra informatie (bv 
gezamenlijk eten of iets 
ondernemen) 

Laatste kringavond een gezellig samenzijn. Bijvoorbeeld samen eten of borrelen. 

 

Naam kring Del Monte                                                   

Korte omschrijving kring 
(max 3 zinnen) 

Een kring van jong volwassenen 

Contactpersoon Mariska Wiemer 

Aantal kringleden Rond 40  leden        

Gem. leeftijd kringleden 20-35 jaar 

Kringavond en frequentie Twee deelkringen komen op de zondagavonden samen, een deelkring op de 
donderdagavond, een deelkring afwisselend op de zondag-en dinsdagavond. 
Frequentie wisselt per deel kring 

Onderwerpen/ boek(jes)  Ze sluiten  aan bij het jaarthema 

Extra informatie (bv 
gezamenlijk eten of iets 
ondernemen) 

Er zijn gezamenlijke avonden waar plek is voor gezelligheid, samen eten, spelletjes 
doen of nadenken over een ander thema rondom geloof. Del monte is opgedeeld 
in kleinere deelkringen. Samenstellingen van de deelkrijgen kunnen per jaar 
hetzelfde blijven of wisselen. Gezamenlijke momenten als gehele krijg worden 
verschillend ingevuld. W e starten en eindigen het jaar samen met eten. 

 

Naam kring Manninne                                                     

Korte omschrijving kring 
(max 3 zinnen) 

Het is een kring voor vrouwen van alle leeftijden, waarin behoorlijk open met 
elkaar gesproken wordt. 

Contactpersoon  Maatje Bos 

Aantal kringleden wisselt : vaak 8-10 vrouwen op een morgen 

Gem. leeftijd kringleden  55  (er mogen best jongere vrouwen bijkomen) 

Kringavond en frequentie Maandelijks op een middag bij één van de deelnemers 

Onderwerpen/ boek(jes) Eigen praktische onderwerpen 
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Naam kring BSG 3                                                                    

Korte omschrijving kring 
(max 3 zinnen) 

Naast bijbelstudie, zingen en gebed is de onderlinge ontmoeting een belangrijk 
aspect van onze kring. In de bijbelstudies krijgt toepassing (in hun eigen leven, in de 
gemeente) veel aandacht. 

Contactpersoon  Willemijn & Corjan Brink 

Aantal kringleden  18 (9 stellen)  

Gem. leeftijd kringleden 45 (tussen 37-53) 

Kringavond en frequentie Om de 14 dagen, wisselend di/wo/do, net hoe het uitkomt. 

Onderwerpen/ boek(jes) Ze doen altijd graag mee met het jaarthema 

Extra informatie (bv 
gezamenlijk eten of iets 
ondernemen) 

Deze kring bestaat uit 9 stellen met kinderen in de leeftijd 0-22 jaar. Ze proberen 
om een paar keer per jaar elkaar als gezinnen te ontmoeten (incl. de jongere 
kinderen!), bijv. om samen te eten. 

 

Naam kring  BSG 6                                                                          

Korte omschrijving kring 
(max 3 zinnen) 

Elkaar ontmoeten, persoonlijke thema’s rondom het Woord en 
Bijbelstudies,  gezelligheid en elkaar bemoedigen in het geloof. 

Contactpersoon Hendriët Borreman 

Aantal kringleden 11leden.   
Gem. leeftijd kringleden 32 - 45 jaar 

Kringavond en frequentie 1 keer per 3 weken op maandagavond  

Onderwerpen/ boek(jes) Jaarthema of een eigen thema. 

Extra informatie Ze sluiten de kring af met een bqq of gaan uit eten 

 

Naam kring BSG 8                                                                                

Korte omschrijving kring 
(max 3 zinnen) 

Wij zijn een kring bestaande uit nu 4 stellen in de leeftijd van 30-35 jaar. Alleen in 
de jonge kinderen. Belangrijk voor onze kring zijn, bijbelstudie, geloofsbelevenis, 
elkaar bevragen, ontmoeten, koffie en kamperen 

Contactpersoon Lisette van Norel 

Aantal kringleden 8 

Gem. leeftijd kringleden 32 

Kringavond en frequentie Eens in de twee weken op donderdag 

Onderwerpen/ boek(jes) Een mix van het jaarthema en eigen onderwerpen. 

Extra informatie (bv 
gezamenlijk eten of iets 
ondernemen) 

1x in de 2 maanden op zondag uit de kerk koffie en lunch, bij kringleden thuis of bij 
mooi weer op de hei. Het eerste kringkampeerweekend staat gepland in mei 2023. 
We zijn nu met een klein aantal, behalve heel gezellig is dat ook kwetsbaar. We 
zouden het leuk vinden om nieuwe kringleden te verwelkomen. 

 

Naam kring  BSG 1                                                           

Korte omschrijving kring 
(max 3 zinnen) 

Welkom bij onze enthousiaste bijbelstudiegroep. De avonden zijn diepgaand, er is 
openheid om dingen te bespreken, er is gezelligheid, vriendschap en humor. De 
voorbereiding/leiding van de kringavonden wordt roulerend verzorgd door een 
van de kringleden. Een deel van deze groep is geperforeerd naar andere kerken, 
wat maakt dat het een diverse groep is.   

Contactpersoon Jasmijn Bax 

Aantal kringleden 8, nieuwe leden zijn van harte welkom 

Gem. leeftijd kringleden 30-39 

Kringavond en frequentie 1x per 3 weken 2 uur 

Onderwerpen/ boek(jes) Geestelijke groei 

Extra informatie (bv 
gezamenlijk eten of iets 
ondernemen) 

Ze zien elkaar regelmatig buiten de kring om en gaan dan bijvoorbeeld uit eten. 
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Naam kring  Kringloop                                             

Korte omschrijving kring 
(max 3 zinnen) 

Twee-wekelijks samen dingen delen, bidden en bijbelstudie n.a.v. het jaarthema  

Contactpersoon  Steven Tilstra  

Aantal kringleden 14 

Gem. leeftijd kringleden 40+ 

Kringavond en frequentie Ze komen tweewekelijks op de dinsdag samen  

Onderwerpen/ boek(jes) Ze bespreken dit seizoen het Bijbelboek Daniel aan de hand van het materiaal van 
Community Bible Study Nederland.  

Extra informatie (bv 
gezamenlijk eten of iets 
ondernemen) 

 

 

Naam kring Beekkring                                           

Korte omschrijving kring 
(max 3 zinnen) 

Een kring waarin open met elkaar gesproken wordt en vrij diep op de Bijbelse 
onderwerpen ingegaan wordt. Daarbij proberen ze altijd een link te leggen naar wat 
het betekent  voor hun dagelijkse leven. Degenen die dat willen bereiden om de 
beurt in tweetallen de kringavond voor en hebben de leiding over de avond.  Ze 
komen samen bij één van de leden thuis.  

Contactpersoon Janny Pluimers 

Aantal kringleden 18 kringleden 

Gem. leeftijd kringleden Ongeveer 55 jaar 

Kringavond en frequentie In principe de eerste dinsdagavond van elke maand, vanaf 01 oktober 

Onderwerpen/ boek(jes) Op dit moment nog onbekend 

Extra informatie (bv 
gezamenlijk eten of iets 
ondernemen) 

Het seizoen wordt altijd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, soms 
gecombineerd met een wandeling o.i.d. 

 

Naam kring Cloeckendaalkring                                  

Korte omschrijving kring 
(max 3 zinnen) 

gezellig, betrokken bij elkaar, zitten ook mensen van de alpha-cursus bij, maar ook 
kerkenraadsleden 

Contactpersoon Arnold van den Broek 

Aantal kringleden 10 – 12 

Gem. leeftijd kringleden 35 – 75 jaar 

Kringavond en frequentie Op maandag 1x per maand (meestal 2e maandag van de maand) 

Onderwerpen/ boek(jes) Jaarthema: ‘Mens met een missie’ aan de hand van de hand-out. 

Extra informatie (bv 
gezamenlijk eten of iets 
ondernemen) 

 Enkele nieuwe kringleden welkom! 

 

 
 

Naam kring Kring Jong Belegen                                                

Korte omschrijving kring 
(max 3 zinnen) 

 Een gezellige, drukke kring met veel ruimte voor Bijbelstudie (meestal aan de hand 
van boekje)  en gezelligheid met elkaar  

Contactpersoon  Sijnie en Bert Fredrikze 

Aantal kringleden  21 

Gem. leeftijd kringleden  45 + 

Kringavond en frequentie  1x per 3 a 4 weken, vaak op een woensdagavond 

Onderwerpen/ boek(jes) 
 

Extra informatie  Met kerst gezellige avond en vaak Pinksterweekend samen kamperen. 
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Naam kring  Bijbelgesprekskring ‘De Pleinen’                     

Korte omschrijving kring 
(max 3 zinnen) 

Deze interkerkelijke kring wordt gevormd door bewoners van ‘De Pleinen’ en door 
buurtbewoners uit de omgeving.  

Contactpersoon Henny Perfors 

Aantal kringleden  Ca. 30 personen 

Gem. leeftijd kringleden  60+ 

Kringavond en frequentie  Elke laatste donderdagmorgen van de maand (vergaderzaal in ‘De Pleinen’.) 

Onderwerpen/ boek(jes)  Thema’s en Bijbelboeken 

Extra informatie (bv 
gezamenlijk eten of iets 
ondernemen) 

Om 10:00 uur hebben de gastvrouwen de koffie/thee klaar. Ze eindigen de 
ochtend om 11:30 uur. 

 

Naam kring  Stein-kring                                         

Korte omschrijving kring 
(max 3 zinnen) 

Leden uit de wijk Stein, maar ook anderen, zijn van harte welkom. De avond wordt 
begonnen met zingen en gebed, waarna het onderwerp door de kringleider of 
iemand van of buiten de kring wordt ingeleid. Persoonlijke ontmoeting vinden ze 
ook een belangrijk onderdeel van de avond. 

Contactpersoon H.C. de Korte (Henk) 

Aantal kringleden 10-15 

Gem. leeftijd kringleden 65+ 

Kringavond en frequentie Ze komen ca. 8 keer per jaar. vaak bij toerbeurt, bij iemand samen. 

Onderwerpen/ boek(jes) Jaarthema 

Extra informatie (bv 
gezamenlijk eten of iets 
ondernemen) 

Er wordt 1 maal per jaar een gezamenlijke maaltijd gehouden en een uitje 
georganiseerd. 

 

Naam kring Masterclass Bijbellezen of Bijbelklas           

Korte omschrijving kring 
(max 3 zinnen) 

Lezen, bestuderen en uitleg (exegese) van de Bijbeltekst.We komen elke veertien 
dagen bij elkaar op maandag van 20.15 tot 21.45, we lezen het bijbelboek Genesis. 

Contactpersoon Gert Sleeuwenhoek 

Aantal kringleden 20 

Gem. leeftijd kringleden 35 jaar 

Kringavond en frequentie Om de week, maandagavond 20.15-21.45 uur in De Ark 

Onderwerpen/ boek(jes) het bijbelboek Genesis 

Extra informatie (bv 
gezamenlijk eten of iets 
ondernemen) 

Voor liefhebbers van Bijbelonderzoek. 
Het kring is wijkoverstijgend en interkerkelijk 

 

Naam kring  Alpha kring                                           

Korte omschrijving kring 
(max 3 zinnen) 

Bijbelstudie, elkaar bemoedigen in het geloof, onderlinge ontmoeting en meeleven 
met elkaar. Er is ook ruimte voor persoonlijke vragen rondom het geloof.  Afgelopen 
jaar hebben we het jaarthema van de Ark behandeld. 

Contactpersoon Joke Wiebing 

Aantal kringleden 7   Nieuwe leden van harte welkom! 

Gem. leeftijd kringleden 25-65 

Kringochtend en 
frequentie 

1x per maand op vrijdag ochtend van sept. tot en met juni (dit in overleg met elkaar) 

Onderwerpen/ boek(jes) Afgelopen seizoenen hebben we het jaarthema behandeld. 

Extra informatie Deze kring heeft ook leden die randkerkelijk zijn. Iedereen is van harte welkom. Aan 
het einde van het seizoen sluiten we af met een gezellige morgen of avond. 
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Naam kring Dijkhofkring                                                       

Korte omschrijving kring 
(max 3 zinnen) 

In principe wordt door alle leden de behandeling van de vragen uit het te 
behandelende boekje voorbereid. Gezamenlijk worden dan de vragen bij 1 van 
de leden thuis behandeld. Er is uiteraard ook ruimte om persoonlijke vragen 
naar voren te brengen. De avond wordt begonnen met zang 
(opwekkingsbundel) en gebed en na behandeling van de vragen ook met 
(kring)gebed afgesloten. 

Contactpersoon  Roelie en Jan van der Bent 

Aantal kringleden 9 leden, nieuwe leden van harte welkom 

Gem. leeftijd kringleden  68  

Kringavond en frequentie  1 x in de 4 a 5 weken op zondagavond 

Onderwerpen/ boek(jes) Behandelen het boekje: David een man Gods van Henk Stoorvogel. 

Extra informatie (bv 
gezamenlijk eten of iets 
ondernemen) 

Aan het begin van het seizoen komen ze eerst bij elkaar onder het genot van 
een hapje en drankje. 
 Het seizoen wordt afgesloten met een gezellige avond.    

Naam kring Kernhem                                                    

Korte omschrijving kring 
(max 3 zinnen) 

In het najaar 2020 is deze kring gestart in Kernhem. Ze zijn een gemengde groep 
van diverse leeftijden en diverse gezinsomstandigheden. 

Contactpersoon  Jaap Haasnoot 

Aantal kringleden 14 

Gem. leeftijd kringleden  Tussen 30-70 

Kringavond en frequentie  1x per 3 weken op donderdagavond 

Onderwerpen/ boek(jes) Jaarthema of een bijbelboek (deels) 

Extra informatie (bv 
gezamenlijk eten of iets 
ondernemen) 

Nadruk ligt op bijbelstudie en gebed. Daarnaast natuurlijk ook voor elkaar wel- 
en wee. Eind van seizoen eten ze samen    


