
KRINGLEIDERSTRAINING:  
 

In de kringleiderstraining gaan we in 5 avonden van 2,5 uur in op kringen en 
kleine gemeenschappen in de gemeente. Het is een praktische interactieve 
training waar veel met casussen wordt gewerkt.  
 
Doelgroep: Kringleiders en kringcoordinatoren (in spé) 
 
Doelstellingen:  de deelnemer: 

• heeft visie op kringen en kleine gemeenschappen zich eigen gemaakt.  

• heeft kennis van gespreksvaardigheid en groepsdynamica en heeft een basis hierin ontwikkelt. 

• heeft inzicht in een goede opbouw van een kringavond en een serie avonden. 

• heeft geleerd kritisch te reflecteren op de eigen ontwikkeling als kringleider 

• is gemotiveerd geraakt om in de praktijk aan de slag te gaan 
 
Bijgaande opzet is een globale opzet die aangepast kan worden aan de behoefte van de gemeente. 
Ook kan een deel van deze training gebruikt worden voor een kringleidersdag.  
 
Avond 1:  Waarom kringen?  
- Visie op kringen: Belong, believe, behave, bless 
- Onderlinge zorg in kringen 
- Missionaire kringen 
 
Avond 2: Hoe start je een kring? 
- Ingrediënten van een kring:  Gebed, groei, gemeenschap, gaven 
- Wat is een goede kringleider? Wie is je doelgroep? 
- Hoe zoek je een goed thema, goed materiaal? 
 
Avond 3: Hoe leid je een gesprek 1? 
- Veiligheid in groep 
- Luisteren en vragen stellen 
- Groepsdynamica 
 
Avond 4:  Hoe leid je een gesprek 2? 
- Luisteren en groepsdynamica 2 
- Gastvrijheid in een kring 
- Conflicten in een kring 
 
Avond 5: Zelf groeien als kringleider 
- Je persoonlijke leiderschapsstijl 
- Persoonlijke spirituele groei en persoonlijk ontwikkel plan 
- Welke coaching of toerusting  heb je nodig 
 
Een extra avond kan gebruikt worden voor verdieping Bijbelgebruik:  
- Lectio  Divina,  
- Ontdekken – begrijpen – toepassen 
 
In de inleiding van elke avond maken we gebruik van een andere manier van Bijbellezen, aan het einde 
van de avond wisselen we met gebedsvormen.  
We maken gebruik maken van basisboek: Handboek voor kringleiders van  Peter van Genderen ea. 
 
Meer informatie: ingeborg.janssen@baptisten.nl  
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