
Beste gemeenteleden,          27 augustus 2019 
 
Hieronder kunt u nogmaals een blik werpen op de bijbelstudieboekjes en het boek ‘Centrum Kerk’. Deze boeken zullen komend seizoen 
gebruikt worden voor de Bijbelkringen en de studiekring.  
Op de foto’s staan achtereenvolgens de voor- en achterkant en inhoudsopgave van onderstaande boeken:  
 

1. Ds. Cees van den Berg, Jozef: Een slaaf wordt onderkoning (Vuurbaak) 
2. Ds. H.J. van der Veen, Opgeheven handen: Bijbelstudies over het gebed (Boekencentrum) 
3. Niek Tramper, Onbezorgd: Bijbelstudies over de Bergrede (Boekencentrum) 
4. Tim Keller, Centrum Kerk: Het evangelie midden in je stad (Nederlandse editie onder redactie van Stefan Paas) (Van Wijnen) 

 
Op de volgende pagina’s volgen de foto’s  
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Meditatieve / creatieve kring 

 

Dit seizoen is er een kring waarop we op een meditatieve manier gedeeltes uit de Bijbel lezen. 
Vervolgens verwerken we dat wat vanuit de Bijbel tot ons kwam op een creatieve manier. We sluiten 
de avond af met gebed.  

 Aan het begin van de avond lezen we een gedeelte uit de Bijbel, een perikoop of een 
hoofdstuk,  meerdere keren hardop. In stilte overdenken we vervolgens wat we hebben 
gelezen en wat God door zijn Woord tegen ons wil zeggen. We sluiten dit deel van avond af 
met gebed. 

De creatieve verwerking gebeurt op diverse manieren en met verschillende 
materialen. Je hoeft niet bijzonder creatief aangelegd te zijn om mee te 
doen, elke avond wordt een voorbeeld getoond en instructie gegeven hoe 
je te werk kan gaan. Er wordt gewerkt met materialen als fineliners, krijt en 
waterverf. 

De kring vindt eens per maand plaats, de precieze data en de locatie bepalen we in 
overleg. 

Ageeth Palland begeleidt het inhoudelijke deel van de kring, Willeke Storm verzorgd het creatieve 
deel. Wij hebben zin in deze bijzondere kring,  spreek ons gerust aan als je meer wilt weten!  

Aanmelden kan bij Ageeth: ageethpalland@gmail.com / 06-57993652. Geef bij je aanmelding ook 
aan of je voorkeur hebt voor een bepaalde avond in de week.  

 

 

 

 


