Toolkit voor kringleiders en kringcoaches

Boek
Werken in de kerk – Handboek voor kringleiders (2019)
Auteur: Peter van Genderen, Hayo Wijma, Theodoor Meedendorp
https://shop.buijten.nl/product/handboek-voor-kringleiders/
Eerst geven we de inhoudsopgave van dit handboek (inclusief een lijst van 20 bijlagen). Daarna
brengen we je op het spoor van interessante websites en initiatieven:
1). Website Leren in de kerk
2). Steunpunt liturgie GKv
3). Tien handboeken voor vrijwilligers en professionals in de kerk
4). Diaconaal steunpunt
5). Website kerk in de buurt
6). Website Groene Kerken
7). Cursusboek over ‘leren bijbellezen’
8). Bidden
9). Het voeren van pastorale en diaconale gesprekken

Inleiding
Steeds meer kerken werken met kleine groepen. Daar kun je bouwen aan relaties die diep gaan. Je
kunt elkaar bemoedigen, aansporen en van elkaar leren. Maar hoe werkt dat praktisch? Hou
functioneert je kleine groep optimaal?
Dit handboek is geschreven door drie heel ervaren auteurs. Zij trainen en begeleiden al jaren leiders
van kleine groepen. Dit handboek is geschikt voor grote en kleine kerken, van evangelisch tot
gereformeerd.

Enkele vragen die aan bod komen:
1). Welk soort kring past het beste bij onze kerk?
2). Hoe begin je een kring?
3). Hoe richt je een bijeenkomst in?
4). Hoe bereid je die voor?
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5). Hoe bid je samen en lees je samen de Bijbel?
6). Hoe wordt je kring gastvrij?
7). Hoe ga je om met conflicten?
8). Hoe voorkom je een ‘kringleidersburnout?

Inhoudsopgave
Hoofd- Waarom kringen?
stuk 1
2

Kringen, waar hebben we het over?

3

De kring en het grote geheel

4

Wat is een goede kringleider?

5

Hoe begin ik een kring?

6

Het voorbereiden en vormgeven van kring-bijeenkomsten

7

In welke levensfase zit mijn kring?

8

Zelf groeien als kringleider

9

Van gesprek naar ontmoeting

10

Onderlinge zorg

11

Hoe bid je samen?

12

Hoe lees je samen de Bijbel?

13

Hoe gastvrij is mijn kring?

14

Kring in de buurt!?

15

Gezond omgaan met conflicten

16

Hoe voorkom ik een kringleidersburn-out?

Bijlagen
1

The Servant Song

2

Model

3

Visie

4

Delegeren: takenlijst voor de huiskring
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5

Checklist ‘stijl van leidinggeven’

6

Zelfevaluatie

7

Voorbereidingsformulier en evaluatieformulier kringbijeenkomst

8

Verschil in geloofstalen

9

Voorbeelden indeling huiskringavond

10

Boven, Binnen, Buiten

11

Evaluatieformulier voor de huiskring

12

Werkblad persoonlijke ontwikkeling

13

Coaching

14

Intervisie

15

Groepsdynamica en jouw manier van reageren

16

Elk aanbod schept zijn eigen vraag

17

Elke vraag zoekt een aanbod

18

Professionele zorg

19

Bijbelgebruik

20

Boeken en websites

Websites
1). Leren in de kerk
https://lerenindekerk.nl/
Dynamisch leren in de kerk (Intro):
https://lerenindekerk.nl/lerenindekerk/visie-achter-leren-in-de-kerk/
a). Spoorzoeken in de Bijbel (voor kinderwerk)
b). Belong (voor tienergroepen)
c). Open (voor jongerenkringen)
d). Tafelgesprekken (voor denkers)
e). Nieuw: groepsgewijs voor kringen
f). Op handen (cursus geloofsopvoeding)
g). Beginnen met God (bij vergaderingen)
h). Bijzonder! (met een beperking)

2). Steunpunt liturgie GKv
https://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/praktijk/gemeente/
a). Getijden van de dag - https://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/getijden-van-de-dag/
3

Toolkit voor kringleiders en kringcoaches
b). Getijden van het jaar - https://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/getijden-van-het-jaar/
c). 7 werken van barmhartigheid - https://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/de-zeven-werken-vanbarmhartigheid/
d). Schetsen en werkbladen - https://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/producten/schetsen/
e). Documentatiemappen - https://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/producten/documentatiemappen/
f). Morgendienst - https://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/zondag/de-kerkdienst/

3). Tien handboeken voor professionals en vrijwilligers in de kerk
https://shop.buijten.nl/product/werken-in-de-kerk-set-handboeken/

4). Diaconaal steunpunt
a). 40 dagen podcast - https://diaconaalsteunpunt.nl/40-dagen-podcast/
b). Bloeiend diaconaat - https://diaconaalsteunpunt.nl/bloeiend-diaconaat/
c). Training gespreksvaardigheden - https://diaconaalsteunpunt.nl/training-gespreksvaardigheden/
d). Een veilige kerk - https://diaconaalsteunpunt.nl/een-veilige-kerk/
e). Kerk in de buurt - https://kerkindebuurt.nl/
Aanbod, aandachtsgebieden, vluchtelingen, praktijkvoorbeelden, in en rond de eredienst, corona,
kerk naar buiten, actueel
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5). Kerk in de buurt
Wil je het evangelie delen in daden én met woorden? Kerk in de buurt helpt je daarbij. Aan de hand
van een praktische startgids kun je ontdekken hoe je buurt eruit ziet en wat past bij je gemeente.
Daarna kun je één van de voorbeeld-initiatieven kiezen om mee aan de slag te gaan in de buurt of je
kunt een eigen initiatief vormgeven.
a). Kerk in de buurt - https://kerkindebuurt.nl/kerk-in-de-buurt/
b). Buurtonderzoek - https://kerkindebuurt.nl/buurtonderzoek/
c). Buurtonderzoek –

6). Groene Kerken
Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben stimuleert
Groene Kerken geloofsgemeenschappen om concrete stappen te zetten in verduurzaming. Dit doen
we met een nieuwsbrief die prikkelt tot actie en een uitgebreide toolkit met praktische informatie
om als kerk samen op weg te gaan naar een eerlijke en toekomstbestendige samenleving. Bovendien
organiseren we regelmatig activiteiten, waarin ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen een
belangrijke rol spelen. Met deze activiteiten wil Groene Kerken geloofsgemeenschappen in hun
kracht zetten om recht te doen aan en zorg te dragen voor Gods schepping.
Thema’s: energie & klimaat, omgaan met geld, geloof & inspiratie, schepping en natuur, bewust
inkopen, beleid & aanpak
https://www.groenekerken.nl/over-groenekerken/
a). Toolkit voor de kerken - https://toolkit.groenekerken.nl/
b). Startpakket - https://www.groenekerken.nl/over-groenekerken/startpakket/
c). Webinars - https://www.groenekerken.nl/webinars/
d). Jaarkalender - https://www.groenekerken.nl/jaarkalender/

7). Bijbelgebruik
a). Beter leren bijbellezen – cursusboek van GertJan Oosterhuis
https://www.bol.com/nl/nl/f/-/9200000133060713/
Beter leren bijbellezen van predikant Gertjan Oosterhuis is een cursusboek voor iedereen die de
Bijbel beter wil begrijpen. Het is geschikt voor groepen, maar kan ook prima persoonlijk gelezen
worden. Veel christenen ervaren bijbellezen als moeilijk en teleurstellend. Niet zelden versloft het
daardoor en wordt de drempel om de Bijbel te lezen steeds hoger. En dat terwijl de Bijbel het
bronboek is voor christenen en onmisbaar is om God te leren kennen. Dit boek helpt de lezer om
beter de Bijbel te kunnen lezen. De auteur gaat in op de taal en vertaling van de Bijbel, de tijd van de
Bijbel, de opbouw van de Bijbel en de auteurs van de Bijbel. Ook komt uitgebreid aan de orde hoe je
de Bijbel het beste kunt lezen. Wie dit boek leest, zal ervaren dat de Bijbel opnieuw open gaat.
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8). Bidden
a). Bidden, hoe doe je dat? - https://www.ontdekgod.nl/bidden/
b). Bidden is spreken tot God https://debijbel.nl/wereld-van-de-bijbel/ontdek-en-ervaar/de-bijbel-over/3642/bidden
c). Bidden, hoe doe je dat? - https://visie.eo.nl/artikel/2017/04/bidden-hoe-doe-je-dat/
d). De Bijbel in 1000 seconden, thema ‘bidden’ https://bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=BIDDEN

9). Het voeren van pastorale en diaconale gesprekken
a). Cursus
https://www.praktijkcentrum.org/product/cursus-pastorale-en-diaconale-gesprekken-voeren/
b). Cursus voor ambtsdragers, pastorale werkers en ondersteuners

Cursus pastorale en
diaconale gesprekken voeren.pdf

c). Training pastoraal gesprek
https://www.protestantsekerk.nl/training/pastoraal-gesprek/
d). Online kringen
https://www.ifes.nl/system/files/format-online-kringen-ifes.pdf
e). Voor- en nadelen van pastoraat in kringen
https://www.missienederland.nl/beweegdekerk/artikel/2012/06/18/Voor-en-nadelen-vanpastoraat-in-kringen
f). Eerherstel voor pastoraat (Jos Douma)
https://www.missienederland.nl/beweegdekerk/artikel/2012/06/18/Jos-Douma-eerherstel-voorhet-pastoraat
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