
BIJBELKRINGSEIZOEN 2022-2023 

Geloven in seizoenen belicht de 

seizoenen in het geloofsleven en in de 

kerk. Herfst en winter, lente en 

zomer: ieder hebben ze hun eigen 

sfeer. Na de stormachtige herfst en de 

koude winter komt altijd weer de 

vrolijke lente en de rustige, 

vreugdevolle zomer. Veel hiervan is 

herkenbaar in het geloofsleven: de 

herfstige verlieservaring, maar ook de 

opbloeiende voorjaarsvreugde. Ook in 

het kerkelijk leven zijn er tijden van 

terugloop en overleven, maar ook van 

nieuwe bloei. Het is een invalshoek die 

veel creativiteit losmaakt en nieuwe 

inzichten biedt.  

Tijdens de bijbelkringavonden staat de Bijbel centraal en proberen we met elkaar te 
ontdekken wat Gods Woord ons in deze tijd te zeggen heeft. Naast de bijbelstudies zijn 
ook de sociale momenten van een kringavond, vanwege het laagdrempelige karakter 
en de kleine groepen, erg waardevol.  

We hopen het kringseizoen gezamenlijk te starten op D.V. woensdag 28 september, om 

20.00u. in De Regenboog, waarop ds. René van Loon het thema in zal leiden. Mocht u 

of jij al lid zijn van een kring, dan bent u dit seizoen weer hartelijk welkom. Als u of jij 

nog niet eerder een bijbelkringavond heeft bijgewoond, als u nieuw bent in onze 

gemeente, of als u geïnteresseerd bent geworden, voelt u zich dan vrij om eens contact 

op te nemen met een van de kringleiders om een kringavond bij te wonen. 

Hartelijke groet, de kringleiders 

Geplande kringavonden (onder voorbehoud):  

✓ Gezamenlijke opening: woensdag 28 september 

1. week 41, van 10-13 oktober 

2. week 44, van 31 oktober – 3 november 

3. week 47, van 21-24 november 

4. week 2, van 9-12 januari 

5. week 5, van 30 januari – 2 februari 

6. week 8, van 20-23 februari 

7. week 11, van 13-16 maart 

8. week 15, van 10-13 april 

9. week 19, van 8-11 mei 

10. week 22, van 29 mei – 1 juni 

 

Kringen en kringleiders:  

➢ Maandagavond 1: Koos de Wilde, Dorpsstraat 78, 0172-589500  

➢ Dinsdagavond 1: Mariëlle van Veen, Westeinde 46a, 06-38009464  

➢ Dinsdagavond 2: José en André Rijkaart, Voorweg 102c, 0172-589211  

➢ Dinsdagavond 3: Martin en Lydia de Wilde, Rubenslaan 95, 06-21291701  

➢ Woensdagmorgen 1: Didie van Doeselaar, Eikenlaan 3, 06-53232700 en 

 Marian Bol, Torenstraat 21, 06-15644865 

➢ Woensdagmorgen 2: Ada Vermeulen, v. Leeuwenhoekweg 20, Benthuizen 

 079-3313856  

➢ Donderdagavond 1: Mariëlla en Adriaan de Wilde, Hobbemastraat 48,     

 06-49148518 of 06-22546374  

➢ Donderdagavond 2: Jedid-Jah Bakhuijzen, Otweg 22 Boskoop,  

 06-43133717  

➢ Donderdagavond 3: Pieter en Cora van der Linde, Dorpsstraat 136,       

 0172-740161 of 06-38271256 


