Gesprekskringen Protestantse Gemeente te Culemborg (2016-2017)
Coördinatie:
Marianne Rietveld (mariannerietveld@kpnplanet.nl)
en Henri Veldhuis (henri.veldhuis@gmail.com)

Kring Centrum
Onderwerp: bespreking van bijbelverhalen.
Frequentie: éénmaal per maand, in principe op de eerste maandag van de maand.
Tijd: 14.25 uur - 16.00 uur bij mevrouw Stol, Binnenmolenstraat 16.
Coördinatie en leiding: Carla Bulsing, Moerbeiboom 23, tel. 512914, carla.bulsing@ziggo.nl
Open voor nieuwe leden.
De kring is niet wijk- of buurtgebonden.
Voor ouderen.
Open-Deur Kring / Open Hof
Onderwerp: het nieuwe nummer van de Open-Deur.
Frequentie: eerste woensdag van de maand.
Tijd: 10.00 uur - 11.30 uur.
Coördinatie: Cor van de Luit, Molenwal 36, tel. 512657, c.vd.luit@hccnet.nl
Gespreksleiding: Carla Bulsing.
Open voor nieuwe leden.
Niet wijk- of buurtgebonden, en ook niet leeftijdgebonden
Kring preek bespreken
Onderwerp: meestal de preek van Henri van een van de voorgaande weken, tenzij iemand
een ander interessant artikel of andere preek bespreekwaardig vindt.
Frequentie: wij komen éénmaal per drie of vier weken op zondagavond.
Coördinatie: Mijco Rijneveld, Akelei 21, tel. 520244, mijcorijneveld@gmail.com
Wij willen max. twaalf deelnemers; er kunnen momenteel nog twee nieuwe leden bij.
De kring is niet wijk- of buurtgebonden, en ook niet leeftijdgebonden.
7) Kringleden nemen beurtelings de leiding van de avond op zich en de locatie is beurtelings
bij leden thuis.
Kring van jonge ouders
Onderwerp: geloof en opvoeding.
Frequentie: driemaal per jaar: in januari, in april/mei en in november.
Coördinatie: Jan Roest, Anna Blamanweg 54, tel 514000, j.roest@kwarteel.nl, met verdere
begeleiding van Elly Bleichrodt en Nettie Boon.
Niet zonder meer open voor nieuwe leden, want de groepsgrootte is beperkt. Graag eerst
kennismakingsgesprek via de coördinator.
De kring is niet wijk- of buurtgebonden, en ook niet leeftijdgebonden.
Gemeente Groei Groep
Frequentie: één keer in de maand op maandagavond om 20.00 uur.
Coördinatie: Ton de Bruin, tel. 06-22217814, tondebruin@online.nl
Niet buurt of wijkgebonden.
Wij staan open voor nieuwe leden.
De leeftijd is van 25 jaar tot 70 jaar.

Bijbelkring
Onderwerp: bespreking van de bijbeltekst waar de preek de komende zondag over zal gaan.
Frequentie: één keer in de maand, op de tweede dinsdagavond.
Coördinatie: Nettie Boon, Mendelssohnlaan 6, tel. 515521, n.boon@planet.nl
Soms, wij zijn met 7 à 8 personen compleet en zoeken zo nodig zelf vervanging.
De kring is niet wijk- of buurtgebonden, en ook niet leeftijdgebonden.
Ouderencontact
Frequentie: Iedere 2e woensdag van de maand.
Plaats: Open Hof.
Tijd: 14.30-16.30u.
Periode: september t/m mei.
Coördinatie: Henny de Jong, tel. 512788, hennydjbuter@icloud.com
Rennie van Leeuwen, tel. 502565 en Yvonne Vernooij, tel. 518817.
Open voor nieuwe leden.
Niet wijk-of buurtgebonden.
Vrouwengroep 2.0
Onderwerp: iedere keer anders.
Frequentie: iedere eerste donderdagavond van de maand.
Coördinatie: Iris Stekelenburg, Aalscholverstraat 5, tel. 530871, info@abcredactie.nl
Open voor nieuwe leden.
De kring is niet wijk- of buurtgebonden, en ook niet leeftijdgebonden.
Komst is vrijblijvend. Iedere keer een ander, losstaand onderwerp.
Vrouwencontactgroep
Onderwerp: de inhoud van de avond is wisselend.
Frequentie: iedere tweede woensdag van de maand, met uitzondering van de
zomermaanden.
Tijd: 19.45 uur tot ca. 22.00 uur.
Plaats: Open Hof.
Coördinatie; Cobie Eigenraam (secretaris), Gershwinhof 134, tel.513468,
cobie.eigenraam@kpnplanet.nl
Open voor nieuwe leden.
De kring is niet wijk-of buurtgebonden, en ook niet leeftijdgebonden.
Zangkring in de woonvorm van de Elisabeth-hof
Onderwerp: zingend geloven met psalmen, gezangen, etc.
Frequentie: één keer in de maand op de tweede vrijdagmiddag van de maand
Coördinatie: Nettie Boon, Mendelssohnlaan 6, tel. 515521, n.boon@planet.nl,
met ondersteuning van Rommy Verbeek.
Open voor nieuwe leden.
De kring is niet wijk- of buurtgebonden, en ook niet leeftijdgebonden.

