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Nieuws over kringen in de Westerkerk, september 2022 
Aan het begin van het winterseizoen vragen we graag aandacht voor nieuws over kringen. Met 
daarbij natuurlijk de hartelijke uitnodiging om aan te haken. 
 

Themakring: Onderzoekt alle dingen 
Ds. Gijsbert van den Brink heeft een aantal boeken geschreven over schepping en evolutie. Het 
laatste boekje "Onderzoek alle dingen-Bijbelstudies over geloof en wetenschap" is vooral geschikt om 
over dit onderwerp de Bijbel te onderzoeken. Is de Bijbel echt in zes dagen geschapen of kun je er 
ook anders naar kijken? Ook andere relevante gedeeltes komen aan bod.  
Deze kring zou eerst in 2021 starten, maar ging door corona uiteindelijk niet door. Dit seizoen willen 
we de kring, 1 keer per maand, opnieuw opstarten. We komen ongeveer 10 keer bij elkaar. De data 
worden in overleg gepland. 
Voor meer informatie  en aanmelding: Niels Lambers, nielslambers@gmail.com 
 

De donderdagavond Bijbelkring 
Deze kring komt 1 x in de 3 weken in de kerk bij elkaar om samen Bijbelstudie te doen. We proberen 
te begrijpen wat er in de Bijbel geschreven staat en vooral ook na te gaan wat dit voor ons eigen 
leven in de praktijk inhoudt. 
Hoe gaat zo’n avond in z’n werk? 
We bidden om een goede avond, dat de Heilige Geest ons helpt bij het lezen en bij de bespreking. We 
bidden voor elkaar, voor de gemeente en voor de wereld. Vervolgens zingen we samen en lezen het 
Bijbelgedeelte. We bespreken elk jaar een Bijbelboek, afwisselend O.T. En N.T. 
Komend seizoen is het Bijbelboek Hebreeën aan de beurt. 
Onze gespreksleider is Tekko de Boer en hij houdt elke kringavond een inleiding: een beetje uitleg 
over het te bespreken gedeelte, wat dingen ter overweging of een aanzet om bepaalde dingen uit de 
tekst beter te bekijken. Vervolgens bespreken we met elkaar wat het gedeelte ons te zeggen heeft en 
delen met elkaar wat het gedeelte oproept aan vragen of waarom iets ons raakt of bezighoudt. Zo 
hopen we steeds meer te ontdekken wat voor een grote God wij hebben, over Zijn liefde voor 
mensen en over de grote toekomst die we samen tegemoet gaan. 
Ben je geïnteresseerd om eens een avond mee te draaien: je bent van harte welkom. Dat geldt voor 
jong en voor oud!  
De eerstvolgende avond: donderdag 29 september 19.30 uur in de Westerkerk. Kijk in de agenda van 
de Westerkerk app voor de overige data. 
Voor meer informatie en aanmelding: Tekko de Boer, thadeboer@hotmail.com 
 

Bijbelcontactkring 
Aan de Westerkerk zijn meer dan 30 kringen verbonden met ruim 350 leden. Er zijn Bijbelkringen, 
gezinscontactkringen, vrouwenkringen, jonge gezinnenkringen en maaltijdkringen. Iedere kring heeft 
een eigen historie. Gemiddeld komen de kringen één keer per maand bij elkaar. 
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Wellicht bent u op zoek naar een kring. Dan kan samen met u gezocht worden naar een plekje zoeken 
op een bestaande kring. Ook zijn we van plan om binnenkort een nieuwe Bijbelcontactkring te 
starten. Dat kan een mooie gelegenheid zijn om aan te haken voor wie nog niet op een kring zit. Maar 
soms kan het ook goed zijn om een keer een overstap te maken van de ene kring naar een andere. 
Zeker wanneer u nog niet zolang verbonden met onze gemeente, dan is het lid zijn van een kring een 
goede gelegenheid om meer aansluiting te vinden en meer mensen te leren kennen. 
Jan de Gier coördineert het kringwerk. Hij kan met u meezoeken naar een passende kring. In het 
startweekend staat hij na de morgendienst op de informatiemarkt.  
Voor meer informatie en aanmelding: Jan de Gier, jandegier@ziggo.nl 
 

Leeskring "BOEK-PROEVEN" 
Wij, Marinde de Bruin en Carla Barmentlo, zitten graag met onze neus in een boek. 
Samen bedachten we dat we het leuk zouden vinden om samen met anderen boeken te bespreken. 
We willen dat doen op een woensdagavond in de Westerkerk, op een ontspannen manier, met koffie, 
thee en wat lekkers... 
Boek-proeven... 
Een goed boek verandert iets in hoe je tegen het leven aankijkt, en kan betekenis geven. 
Welke betekenis is heel persoonlijk, maar het is wel mooi of goed, om op een respectvolle manier 
met elkaar te delen. 
Het eerste boek wat we met elkaar willen bespreken is  "Wachter op de morgen" van Machteld 
Siegman. We willen dat doen op woensdagavond 16 november van 20-22 uur. We vinden het fijn als 
u/jij zich opgeeft, zodat we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Voorwaarde is wel dat u 
het boek gelezen hebt, zodat we ook echt met elkaar in gesprek kunnen. 
De Westerkerk is een fijne en praktische plek om dat te doen, en een ieder van buiten is welkom! 
We vinden het leuk om per gekozen boek te kijken wie er wil aansluiten. Voorstellen zijn welkom. 
Voor meer informatie en aanmelding: Marinde de Bruin, mmdebruin73@gmail.com of Carla 
Barmentlo, carla@barmentlo.nu.  
 

Maaltijdkring 
Binnen de Westerkerk draaien ongeveer tien maaltijdkringen. Ongeveer één keer per maand komen 
5-7 gemeenteleden thuis bij elkaar, van 18.00-19.30 uur, om samen te eten, de gemeenschap vieren 
en het leven delen. We koken om de beurt een ‘gewone’ maaltijd en laten ons inspireren door de 
liturgie rond de maaltijd, die ieder op een eigen manier invult.  
Er worden deelnemers gezocht voor een nieuwe kring. Doe je/doet u mee? 
Voor meer informatie en aanmelding: Joke Wolswinkel, jokewolswinkel@gmail.com 
 

De kring die er nog niet is… 
Misschien hebt u/heb jij een idee voor een kring. Er zijn allerlei onderwerpen en thema’s die zich er 
voor lenen om op een kring aan de orde te stellen, bijvoorbeeld aan de hand van een boek. Vanuit de 
taakgroep gemeenteopbouw staan we er voor open om suggesties op haalbaarheid te onderzoeken. 
Maar we krijgen graag input vanuit de gemeente om te weten te komen waaraan behoefte bestaat. 
Voor vragen en suggesties: Nico Wolswinkel, ouderling gemeenteopbouw, 
nicowolswinkel57@gmail.com 
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