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 Bijbelkring op de ochtend (Psalmen) 
De bijbel kun je in je eentje lezen. Maar veel leuker is het om met anderen te 

lezen. Zeker als het ook weleens taai is of moeilijk. Eens in de maand op 

dinsdagmorgen lezen we met elkaar een Psalm en die bespreken we dan met 

elkaar. Over deze Psalmen kun je van alles zeggen, behalve dat ze saai zijn! Het 

hele leven kom je erin tegen. Er wordt gejubeld en geklaagd, gezegend en 

gevloekt.  De eerste bijeenkomst is op dinsdagochtend 12 oktober 10:00 in De 

Bron. Voor aanmelding of meer info: molenaargt@gmail.com 

 

 Gesprekskring Openbaring – boek Paul van Oosten 

Het laatste boek van de Bijbel, de Openbaring van Johannes, wordt door veel 

mensen ervaren als intrigerend, maar ook moeilijk. Paul van Oosten heeft dit 

jaar een boek gepubliceerd over Openbaring, onder de titel ‘Onthulling’. Hierin 

laat hij zien dat de Openbaring van Johannes een boodschap van hoop vertelt. 

Dit seizoen willen we een gesprekskring organiseren met het boek ‘Onthulling’ 

als leidraad, en onder begeleiding van Paul. We willen met mensen die 

geïnteresseerd zijn en vragen hebben, ons verdiepen in het boek Openbaring, 

en interactief met elkaar van gedachten wisselen. De gesprekskring zal, Deo 

volente, bijeenkomen op vijf avonden op dinsdag, om de twee weken, in 

november, de eerste helft van december, en een laatste bijeenkomst in januari. 

Voor aanmelding of meer info: Aart Noordzij, ganoordzij@msn.com 

 

 Nieuwe kansen voor de kerk – boek Tim Vreugdenhil 
Hoe staan we na de coronacrisis weer op? Kan de kerk daarbij helpen? ‘Zeker!’ 

zo stelt Tim Vreugdenhil in zijn onlangs verschenen boek Opener dan ooit. ‘Als 

kerken tenminste zelf ook in beweging komen.’ In een aantal avonden 

bespreken we het boek van deze Amsterdamse stadsdominee. Geschreven voor 

wie hoopvol of kritisch is over de kerk – of beide. We starten deze kring in 

januari 2022. Voor aanmelding of meer info: molenaargt@gmail.com  

 

 Tienercatechese  
Als tiener groei je op in een wereld waar geloof in God nauwelijks een rol speelt. 

De meeste van je klasgenoten zijn niet gelovig. Dat zorgt voor allerlei vragen. 

Waarom zou ik wel geloven? En wat is geloven eigenlijk? Bestaat God? Is de 

Bijbel geen sprookjesboek? Wat is het verschil met de andere godsdiensten? Is 

er een hemel? En hoe loopt het af met deze aarde? Al dit soort vragen – en ook 

andere vragen die jij hebt - bespreken we met elkaar tijdens de tienercatechese. 

Ook onze nieuwe tienerwerker Anne-Marij de Jong zal hieraan meedoen. Meld 

je (kind) aan via molenaargt@gmail.com 
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In Gesprek bij De Bron 

 

De kerk is meer dan een gebouw. 

Het is vooral een gemeenschap: 

mensen die elkaar ontmoeten en 

samen optrekken door het leven. 

Daarbij spelen geloof, hoop en 

liefde de belangrijkste rol. Zij zijn 

zowel gave als opgave. Je hebt daar 

inspiratie voor nodig. 

 

Hoe kom je daaraan? 

De zondag is een inspiratiemoment. 

Dan ontmoeten we elkaar in de kerk 

en vieren we ons geloof, de hoop en 

de liefde.  

 

Daarnaast organiseren we als kerk 

een aantal mooie activiteiten waar u 

en jij aan mee kunt doen. Daarbij 

maakt het niet uit of je nu gelovig 

bent of niet, nieuwsgierig of kritisch, 

of dat je gewoon behoefte hebt aan 

een goed gesprek. Want de kerk is 

een plek voor iedereen! 

 

Bekijk het aanbod en meld je aan! 
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 Geloofsopvoeding:  in gesprek met andere ouders 
In de opvoeding leg je een basis voor je kinderen waarop zij in de rest van hun 

verder kunnen bouwen. Daar hoop je tenminste op. Een belangrijk onderdeel 

van die basis is vertrouwen op God. Maar hoe geef je dit door aan je kind? Dat 

bespreken we met elkaar. Net als hele praktische zaken zoals bidden met je 

kind, de keuze om hem/haar wel of niet mee naar de kerk te nemen, en wat te 

doen als je kind zich van het geloof afkeert. Door hierover met elkaar in gesprek 

te zijn, bewijzen we elkaar als ouders ongetwijfeld een dienst. In overleg 

plannen we 1 of 2 avonden. Voor aanmelding of info: molenaargt@gmail.com 

 

 Huiskring 
Een huiskring is een vast groepje van ca. 8-10 mensen die elkaar bijv. één keer 

per maand ontmoeten bij één van de deelnemers thuis. Zo’n huiselijke setting 

brengt een stuk gezelligheid mee. Daarbij deel je wel en wee, je bidt voor elkaar, 

samen lees je de Bijbel en je deelt je geloof en je vragen. Op die manier kan een 

huiskring een hele waardevolle schakel vormen in ons gemeenteleven, en ook in 

ons geloofsleven. Een mooie manier om andere gemeenteleden (beter) te leren 

kennen! Heb je interesse? Mail naar molenaargt@gmail.com 

 

 Jonge Bronners 
Speciaal voor alle jongvolwassenen (18+) is er elke laatste zondagavond van de 

maand een mooi moment waarop we samenkomen, samen eten en zoeken naar 

een stuk bezinning in ons leven en verdieping van ons geloof. Een plek waar 

alles gezegd kan worden en waar altijd iemand bij kan! molenaargt@gmail.com 

 

Missionaire activiteiten 

 

De missionaire activiteiten zijn speciaal bedoeld voor mensen die nog niet zo 

bekend zijn met kerk of geloof, maar wel nieuwsgierig zijn of behoefte hebben 

aan gesprek of ontmoeting. Mooi om misschien ook iemand uit je omgeving 

voor uit te nodigen!  

 

 Oriëntatiecursus: Christelijk geloof voor eeuwige 

beginners 
Het christelijk geloof is een prachtig iets, wat we graag delen met de mensen 

om ons heen. Daarom start de cursus ‘christelijk geloof voor eeuwige 

beginners’, naar de titel van het boekje dat we zullen behandelen. Want als het 

om geloof gaat, zijn we misschien allemaal wel beginners, en toch kunnen we 

samen heel wat leren! In tien avonden gaan we in op vragen als: wie is God? 

Hoe kun je Hem kennen? Waarom Jezus? En wat moet je met de kerk? We 

starten met een maaltijd en gaan vervolgens samen in gesprek. Start op 

dinsdag 19 oktober 18.30u  Aanmelden via hnrvisser@gmail.com 

 

 Goede gesprekken bij Dynamo 
Een jaar geleden begonnen we met een gesprekskring bij Dynamo. Mooie en 

moeilijke thema’s kwamen aan bod, zoals geloven, ouder worden, identiteit, 

maar ook rouw. We hebben mooie momenten met elkaar gedeeld en “we 

praten eens over wat anders” zoals een van de deelnemers zei. Dit seizoen gaan 

we verder onder de titel “goede gesprekken”. Dit vindt plaats in het Dynamo 

servicepunt Jeruzalem (van ’t Hofflaan). De start was op 22 september, maar dit 

vindt maandelijks plaats. Aanmelden via hnrvisser@gmail.com  

 

 Open Kerk met Give & Get kast 
Iedere woensdagavond van 19.30-21.00 is de kerk open voor koffie, een goed 

gesprek en spulletjes uit de Give & Getkast. Inmiddels is er een bont gezelschap 

van allerlei mensen ontstaan, waarvan sommigen ook regelmatig de zondagse 

dienst bezoeken. Ook dit is een mooie plek om eens iemand uit te nodigen of 

mee naar toe te nemen of zelf te komen kijken. Aanmelden is niet nodig, meer 

info via hnrvisser@gmail.com  

 

Betondorp Bloeit 

 

Als kerk De Bron zijn we nauw verbonden met de pioniersplek van ds. Margrietha 

Reinders in Betondorp. Hieronder volgt een overzicht van alle activiteiten met 

data, bedoeld als uitnodiging om gewoon eens aan te schuiven.  

 Licht in Betondorp: Een viering waarin mensen licht kunnen ontsteken voor 

iemand die steun nodig heeft:  12 september, 10 oktober, 14 november, 

12 december, Aanvang: 16.00 uur. Plaats: Brinkhuis 

 Prakkie en praatje : een maaltijd met en voor buurtbewoners:   

26 september, 24 oktober, 28 november, 26 december (kerst) Aanvang; 

17.00 uur. Plaats: Brinkhuis.  

 Biertje Beton: ontmoeting en gesprek met een drankje en een hapje:  

24 september, 22 oktober, 26 november, 24 december Aanvang: 16.00 

uur in Cafe de Avonden. (Drankjes voor eigen rekening) 

 Broodje Beton: praten over de grote vragen des levens bij Bakker Ron:  

16 september, 21 oktober, 18 november, 16 december . Om 13.00 uur bij 

Bakkerij de Lekkernij aan het Brinkplein. 

Voor meer informatie of contact: margriethareinders@gmail.com 
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