
Hoi, 
Kom je ook in de bijbel lezen? 
 

Binnenkort start ik met een nieuwe groep mensen 
waarmee we samen het evangelie volgens Markus 
gaan lezen. Dit eerste bijbelboekje van het Nieuwe 
Testament brengt ons bij de kern van het christelijk 
geloof. 
 

Per keer krijg je één of twee hoofdstukken mee om 
thuis te lezen. Elk hoofdstuk is verdeeld in kleine 
stukjes zodat het goed behapbaar is. Ook is een aantal 
vragen toegevoegd om het gelezen gedeelte beter toe 
te kunnen passen. 
 
We komen 1x per 3 of 4 weken bij elkaar. 
 
Je hoeft geen bijbelkennis te hebben om mee te 
kunnen doen, ook geen dikke portemonnee (er staat 
een giftenpotje voor de koffie/thee/koek en zaalhuur).  
 
Je hoeft geen avond zonder vrienden en/of familie te 
zitten, zij kunnen gewoon meekomen! 
 
Meer info bij Jan Verkerk 
evangelist@debrughuizen.nl 
06 5799 2829 

Keuzehulp op de 

achterkant 



Keuzehulp 

Mocht je op de wip zitten en niet goed weten wat te doen. Hieronder staat een 
keuzehulp. Waar zet je de meeste kruisjes…? 
 

Waarom wel? 

 Jezus (beter) leren kennen 

 Even gezellig met andere mensen iets doen 

 Leren om geregeld een stukje in de bijbel te lezen 

 Ervaren wat God mij te zeggen heeft 

 Even de boel de boel laten en met God bezig zijn 

 Mooi om met elkaar iets te delen over God en de bijbel 

 Leren hoe God door de bijbel de weg wijst 

 Inzicht krijgen wat de kern van de bijbel inhoudt 

 ... 
 

Waarom niet? 

 Op zondag de bijbel lezen is genoeg 

 Meer interesse in andere dingen 

 Kan niet lezen 

Ja, ik doe mee! 
Ik kan het beste op de volgende momenten: Op de avond van 

O  Dinsdag  O  Donderdag 

Ik zou wel willen, maar deze avonden kan ik niet. Hou mij wel op de 
hoogte. 

Naam: 

 

Mailadres en/of telefoonnummer: 

 

Wil wel/niet in een groepsapp. 
 

Opgeven kan bij Jan Verkerk per mail: evangelist@debrughuizen.nl 
of bel/app naar: 06 5799 2829 

Je krijgt z.s.m. een bevestiging van jouw opgave. 


