Motieven en kaders voor huiskringen in Leek
Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen
zich uit met ongeveer drieduizend.42Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden
met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. Handelingen 2: 41,
42.
De kerkenraad heeft in 2015 het voornemen uitgesproken om in Leek te gaan werken met huiskringen.
De werkgroep ONE (omzien naar elkaar) heeft een concept-plan opgesteld voor huiskringen. Een plan
waarmee we gestart is in wijk D. De voorbereidingen voor de wijken A1 en G zijn gestart. Het
voornemen is om de voorbereidingen voor B, C en E te starten najaar 2017 en voor A, F en H begin
2018. Er is bewust gekozen voor een gefaseerde invoering en niet een invoering ineens.

Aanleiding om met kringen te starten?
1) We hebben een grote gemeente, daarom is het voor een aantal gemeenteleden moeilijk contact te
leggen met andere gemeenteleden. We horen regelmatig dat nieuwkomers er niet zo eenvoudig
tussen komen.
2) Daarnaast zijn we mogelijk als gemeente enigszins kwijtgeraakt om echt contact met elkaar te
hebben. Het kerkgebouw kan er mooi uitzien, er kan prachtig gepreekt worden, er worden
jeugdactiviteiten georganiseerd, er zijn lachende mensen, maar het kan voorkomen dat je je alleen
voelt, je kunt dan de verbinding of gemeenschap missen.
Vanuit het verlangen om echt contact met elkaar te hebben, betrokken op elkaar te zijn, iets meer van
een kerk mee te krijgen dan de grote zondagse bijeenkomsten, is gezocht naar een vorm die ons kan
stimuleren om de verbinding te behouden en/of terug te vinden.
Enkele kaders.
• De huiskring is een goed instrument om de missie van onze gemeente: “leven voor God en geven
om mensen” vorm te geven. De eerste christelijke gemeenten kwamen eensgezind samen en bij
elkaar thuis.
• De huiskring is een zorggroep en een thuishaven. In de grote gemeente fungeert het als een
gezin. In het gezin ben je thuis en leef je met elkaar mee.
• De huiskring is de plaats bij uitstek waar men elkaars leven deelt, waar het gesprek gaat over wat
men de afgelopen week heeft meegemaakt. Elkaar echt ontmoeten in de situatie waarin je zit,
met elkaar spreken over Gods leiding, voor elkaar bidden en elkaar praktisch ondersteunen, dat
ontstaat in de huiskring als zorgkring.
• Alle leden van de wijk zijn opgenomen in een huiskring. Evenals je ingedeeld bent bij een wijk
behoor je tot een huiskring.
• Ieder kan met zijn/haar gaven naar vermogen bijdragen aan het samenzijn. In de kring geef je
zorg waar en ontvang je zorg als dat nodig is. Dat is gemeentezorg in de Bijbelse betekenis.
• De leden wonen dichtbij elkaar en in dezelfde wijk. Naarmate je dichter bij elkaar woont is de
kans dat je elkaar vaker ontmoet groter. En kun je misschien ook iets betekenen voor je
omgeving.
• De kring bestaat uit 12 á 14 leden. Ervaringen uit andere gemeenten geven aan dat dit de meest
prettige en effectieve grootte is. De kring komt minimaal eens per maand samen.
• De kring stelt jaarlijks een doel vast. Door samen eensgezind aan een doel te werken ben je
gericht bezig en kom je met elkaar verder. Zo ontstaat er een band. Een huiskring is een
groeigroep.

•
•

Wijkteam en werkgroep werken samen bij de oprichting van de kringen. De wijkteamleden
leggen tijdens de bezoeken uit “waarom kringen” en stimuleren de deelname aan de kringen.
Bij de oprichting wordt de kringindeling gemaakt door het wijkteam in overleg met de werkgroep
ONE.

Doelen huiskring
Samen met de kringleden bepaalt de kringvertegenwoordiger wat het doel voor het komende jaar
moet zijn en denkt hij/zij met hen na over hoe ze bij dat doel kunnen komen. Dat kan per huiskring
verschillen. Elke huiskring is uniek.
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