
Verbondenheid 
in onze gemeente

Een greep uit de interessegroepen

Zusterkring
Doel: Vrouwen ontmoeten elkaar

Oudere jeugd/jong volwassenen
Doel: Bijbelstudie en veel gezelligheid

Voetbalgroep
Doel: Voetbal en goede gesprekken

Diepgraverskring
Doel: Verdiepende Bijbelstudies 

Jonge-moedersgroep 
Doel: Samen ontmoeten en uitwisselen van 

ervaringen

Vissende bappen
Doel: Ontspanning en ontmoeting aan de 

kant van het water

Motorclub:
Doel: Samen motorritten maken en mooie 

gesprekken voeren met elkaar

Neem voor het meest actuele overzicht van de interesse-
groepen en contactpersonen van de kringen contact op 
met: ontmoeten@baptistenmeppel.nl

 
“Ik zie de kring als een gezin in een familie (de gemeente). Om-

dat het in een grote gemeente niet lukt om iedereen ‘in the picture’ 

te houden, vind ik het belangrijk dat de gemeente opgesplitst is in 

kringen, waarin mensen aan elkaar verbonden zijn en omzien 

naar elkaar (ook naar degenen die niet naar de kringavonden 

komen). Tijdens de kringavonden bespreken we geloofszaken 

en doen dit meestal aan de hand van een boekje of een 
preek/Bijbelstudie. Wat ik ook heel fijn vind is dat we 
iedere kringavond beginnen met het delen van lief en 

leed. Dit laatste gebeurt ook tussendoor in de WhatsApp-groep.”

Gemeentelid aan het woord

Alles over wijken en kringen



Wijken
Onze gemeente is een groeiende en bloeiende 
gemeente. Samen vinden we het heel belangrijk 
om op verschillende manieren verbonden te zijn. 
Wij hebben de visie dat niemand in de gemeente 
tussen wal en schip valt, hier gaan we voor. 

Om dit te realiseren is de gemeente opgedeeld in 
wijken. Iedereen hoort bij een wijk afhankelijk van 
waar je woont. Hieronder vind je de kaart om te 
zien binnen welke wijk jij valt, op onze website vind 
je de meest recente kaart. Via de Scipio-app kun 
je ook gemakkelijk zien in welke wijk jij zit en wie 
daar allemaal bij horen.  

In een grote gemeente kan het voorkomen dat je 
het gevoel hebt niemand meer te kennen. Door de 
gemeente te verdelen in wijken willen we jou hel-
pen om te focussen op een stukje van de gemeente. 
De wijk is dat stukje van de gemeente waar jij extra 

aandacht aan kan geven en doordat je bij elkaar in 
de buurt woont kun je sneller met elkaar in contact 
komen. Kijk eens wie er bij jou in de wijk woont, 
zoek elkaar op. Verbondenheid met elkaar begint 
bij jou.

Kringen en interessegroepen
Naast de wijkindeling zijn er kringen en interesse-
groepen waar je aan deel kunt nemen. Deze staan 
los van de wijken. Je kan ervoor kiezen om lid te 
worden van een kring. Het is natuurlijk leuk als dit 
in jouw wijk is maar je mag je ook bij een andere 
kring en/of interessegroep aansluiten. Je hoeft 
ook niet lid te zijn van onze gemeente om deel te 
nemen aan een kring of interessegroep. 

De kringen in onze gemeente zijn heel divers. Er is 
geen vaststaand programma: het rooster 
en de invulling van de ontmoe-
tingen worden ingevuld door de 

kring zelf. Neem ook eens een kijkje op de website. 
Hier vind je heel veel mooie uitgewerkte onderwerpen 
voor jullie kringavonden. Heb je als kring hulp nodig? 
Dan kun je bij de wijk- en kringcoördinatoren terecht. 

Zit je nog niet bij een kring of interessegroep en 
wil je dat wel graag? Op onze website vind je een 
aanmeldformulier. 

“Als je je als nieuw lid aanmeldt binnen 
de gemeente kan het soms lastig zijn om 
mensen te leren kennen en je verbonden te 
voelen met de gemeente. Een kring kan hier 
enorm aan bijdragen. Je doet leuke contacten 
op en voelt je sneller thuis binnen de gemeen-
te. Vaak wonen de mensen uit de kring bij je 
in de buurt en dat maakt het contact nog 
makkelijker en laagdrempeliger.”

Gemeentelid aan het woord


