Bijbelkringen wijk 2
Centrale Bijbelkring

Doel:
Bespreken van een Bijbelboek/een gedeelte uit de Bijbel.
Doelgroep: Alle leden van wijk 2.
Frequentie: Zes á zeven keer tijdens het winterseizoen
Contactadres: ds. W.C. Zuijderduijn, Johannes Vermeerstraat 4. Tel. 0548 – 513 950

Huisbijbelkring G. Azn Brederodestraat
Doel:

Gods Woord steeds beter te leren kennen. Daarnaast is er ruimte om samen te
bidden en te zingen. Door het kleinschalige van een huisbijbelkring leer je
elkaar goed kennen en leven we mee in blijde en droevige tijden.
Doelgroep: Iedereen die deel wil uitmaken van de huisbijbelkring is welkom.
Frequentie: Maandelijks van september t/m mei.
Contactadres: J.J. Averesch, G.A. Brederodestraat 15. Tel: 0548 - 522 254

Huisbijbelkring Joost van den Vondelstraat
Doel:

Samen een gedeelte uit de bijbel te bestuderen/bespreken en zo ontdekken
wat voor ons de boodschap is.
Doelgroep: Iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt.
Frequentie: Maandelijks van september t/m maart/april.
Contactadres: W. Middelesch, Joost van den Vondelstraat 15. Tel 0548 – 516 591

Huisbijbelkring onder leiding van ouderling D. ten Hove.
Doel:

Ons doel is ons te verdiepen in de Bijbel zelf. Vandaar dat we ons alleen met
de Bijbel zelf bezig houden.
Doelgroep: Mensen rond de 40 jaar.
Frequentie: We komen gemiddeld 6 keer per jaar bijeen.
Contactadres: D. ten Hove, Bevervoorde 1. Tel. 0548 – 515 123

Huisbijbelkring Esstraat
Doel:

Samen Gods Woord te lezen en te bestuderen. Al dan niet aan de hand van een
thema. Aan de hand van Bijbelstudieboekjes en soms andere (digitale) media
willen we meer leren vanuit de Bijbel en hoe we dat dan ook in de dagelijkse
praktijk kunnen toepassen. Ook zingen we een lied met elkaar en bidden we
met en voor elkaar. We vinden het belangrijk om daarnaast ook tijd te hebben
om bij te praten en op een persoonlijke manier met elkaar mee te leven, want
ook dat is een belangrijk onderdeel van het Christen zijn in de praktijk.
Doelfgroep: Iedereen is welkom.
Frequentie: Eens per maand, momenteel op zondagavond
Contactadres: G.J. Averesch, . Wert. H.H. Korteboslaan 13. Tel. 0548 - 543 541
E-mail: gjaveresch@filternet.nl

Huisbijbelkring Elsen

Doel: Naast een huiselijke sfeer en breed respect voor elkaar en daarnaast de diversiteit in
deelnemers qua kennis, talenten, bijdrages op zo'n avond leidt dit samen ertoe dat ieder
zich er welkom voelt en meedoet in de besprekingen.
Doelgroep: De leden komen grotendeels uit Elsen en deels uit Rijssen, zijn bijna allemaal
kerkganger in Elsen 's morgens.
Frequentie: Maandelijks van september t/m mei.
Contctadres: R. Mensink, Rijssenseweg 21 7475 VE Markelo tel. 0547 – 274 551
E-mail: r_mensink@hetnet.nl

