
 
 

KRINGEN 

 
 

  

Kring Leiding Voor wie Wat doet de kring Wanneer Waar Aantal 
leden 

Hoeveel 
kunnen 
erbij 

Boerenjongens Jaap Cock Mannen Bijbelstudie 1x/2weken op 
Woe- of Do-
ochtend 

Eemnes -  
Huis van Eemnes 

6 0 - VOL 

Vrouwenkring Jannie 
Koeleman 

Vrouwen Elke 2 weken komt er een groepje vrouwen 
van middelbare leeftijd bij elkaar.  Naast het 
delen van ons lief en leed bespreken we elke 
avond een psalm. 

Dinsdagavond 
van 19.30 tot 
21.30.  

Afwissel-end in 
Eemnes en 
Huizen. 

4 0 - 4 

De Bijbel door Monica/Herma De Bijbel 
gravers 

Bijbelstudies, luisteren, iemand bereid iets 
voor, vragenuurtje, uitje, etc. 

1x per 3 weken Bij iemand thuis 4 2-4 

Cafékring Paul Koeleman Mannen Samen praten over dingen die ons bezig 
houden, er voor elkaar zijn en steunen, 
samen bidden, activiteiten organi-seren om 
de gemeente te dienen. 

1x/4 weken op 
maandagavond 

Eemnes -  
Huis van Eemnes 

7 Splitsen 
als aantal 
te groot 
wordt 

Burger k(r)ing Peter en Else 
Leendertse 

Iedereen Gezellig praten en eten (hamburger) met 
elkaar. 

Zondagavond Baarn A. van 
Dijcklaan 6 

2 3 

Vrouwenkring Dienke Vrouwen vanaf 
~40 jaar 

Diverse activiteiten 
Preek luisteren, Gebed, Delen met elkaar 

1x/2 weken op 
maandagochtend 

Eemnes – bij 
iemand thuis 

6 0 

Gebedstrio’s  Iedereen Bidden Keuze van het 
trio 

Keuze van het 
trio 

3/trio 3x aantal 
opgestarte 
trio’s 



 
 

Lieve broers en zussen, Hierbij een prachtig overzicht van wat we aan kringen en cursussen als gemeente hebben of kunnen aanbieden. Ton van Bedijk heeft dit met veel geduld gemaakt. 
Telkens moest het weer worden aangepast. We zijn er extra blij mee nu we geen kringenmarkt kunnen houden. Want we zitten in een bijzondere tijd en zullen elkaar de komende tijd nog 
meer nodig hebben dan anders. Veel gemeenteleden zitten op een kring of bidden samen met iemand. Voor mensen die nog nergens mee verbonden zijn is dit een mooie gelegenheid om 
na te denken en te bidden wat te doen. Zoek een buddy of ga op een kring of cursus die bij je past of begin zelf een kring of gebedstrio. Wij willen je er graag bij helpen,                               
Henk Haveman, Jaap Cok, Paul Koeleman en Pieter van der Zeep 

CURSUSSEN 
 

Cursus Leiding Voor wie Wat leer je Wanneer Waar Informatie/Inschrijven bij 

Alpha cursus Wim 
Dercksen 

Niet Christenen die het 
Christelijk geloof willen 
ontdekken of er vragen over 
hebben 

Basisprincipes van het 
christelijke geloof, samen 
praten erover 

10 sessies 
Nog niet gepland, hangt 
af van aanmeldingen 

Eemnes Wim Dercksen 

Pre-
Marriagecourse 

Ton en Lieke 
van Bedijk 

Iedereen die nadenkt over 
een huwelijk of samenwonen 

Voorbereiding op het huwelijk. 
Onderwijs van bewezen 
principes, oefen opdrachten om 
samen te maken en over te 
praten. 

5 avonden van 2,5 uur 
Nog niet gepland, hangt 
af van aanmeldingen 

Eemnes Ton en Lieke van Bedijk 

 Marriagecourse Ton en Lieke 
van Bedijk 

Iedereen die meer dan een 
jaar getrouwd is of 
samenwoont 

Voor een goed huwelijk dat een 
leven lang duurt. Onderwijs van 
bewezen principes, oefen 
opdrachten om samen te 
maken en over te praten. 

7 avonden van 2,5 uur 
Nog niet gepland, hangt 
af van aanmeldingen 

Eemnes Ton en Lieke van Bedijk 

Opvoedingscursus 
kinderen 0-11 

Ton en Lieke 
van Bedijk 

Iedereen die 
verantwoordelijk is voor de 
opvoeding van kinderen in 
de leeftijd 0-11 jaar 

Principes voor opvoeding van 
kinderen. Onderwijs van 
bewezen principes, oefen 
opdrachten maken en 
gesprekken met ouders 
onderling 

5 avonden van 2,5 uur 
Nog niet gepland, hangt 
af van aanmeldingen 

Eemnes Ton en Lieke van Bedijk 

Opvoedingscursus 
kinderen 12-18 

Ton en Lieke 
van Bedijk 

Iedereen die 
verantwoordelijk is voor de 
opvoeding van tieners in de 
leeftijd 12-18 jaar 

Principes voor opvoeding van 
tieners. Onderwijs van bewezen 
principes, oefen opdrachten 
maken en gesprekken met 
ouders onderling 

5 avonden van 2,5 uur 
Nog niet gepland, hangt 
af van aanmeldingen 

Eemnes Ton en Lieke van Bedijk 

I.v.m Coronamaatregelen, dient de locatie zo gekozen te worden dat voldaan wordt aan de Corona maatregelen van de rijksoverheid.  


