Doel van huiskringen binnen Vitamine G
Vitamine G wil een geloofsgemeenschap zijn waarin wij de liefde van God de
Vader ontdekken, we groeien in toewijding aan Jezus en leren in woorden en
daden uit te delen wat de Geest ons geeft. Dit willen wij doen in afhankelijkheid
van God en in gebed. We verwachten van niemand al iets te weten van geloof of
God, er is ruimte op eigen tempo en met eigen overtuigingen te ontdekken wat
christen-zijn betekent.
In de huiskringen krijgt bovenstaande visie gestalte. Een huiskring is een
geloofsgemeenschap in het klein: een groep van maximaal tien mensen die elkaar
elke twee weken opzoekt (meestal op een avond) en ook buiten die momenten op
elkaar betrokken is. Een huiskring is een veilige plaats waar je samen de genade en
liefde van God kan ontdekken en mag (leren) uitdelen, de Bijbel met elkaar
openslaat, vragen kunt stellen, deelt wat je hebt meegemaakt, naar elkaar omziet,
voor elkaar bidt, je talenten inzet en leert de weg te gaan die Jezus ons mensen
wijst. Het maakt niet uit of je veel of weinig weet over God en de Bijbel, ervaring
hebt met bidden, zingen, et cetera. Je bent er om iets te leren en we helpen
elkaar. Het enige wat nodige is, is dat je jezelf open wilt stellen.
Het eigene van een huiskring
Van een deelnemer van een huiskring wordt verwacht dat hij of zij zich aan de
groep wil committeren en met de eigen mogelijkheden, gaven en talenten vorm
geeft aan bovenstaande. De volgende ‘ingrediënten’ kunnen eigenlijk niet
ontbreken aan een huiskring.
•
•
•
•
•
•

Tweewekelijkse ontmoeting (minimaal)
Gebed
Bijbellezen en/of Bijbelstudie
Gesprek
Aanbidding (dat kan met of zonder muziek)
Aandacht voor gebeurtenissen in elkaars leven en elkaar praktisch helpen
waar nodig, en dit kan uitgebreid worden naar aandacht en zorg voor
mensen buiten de huiskring
• Gezelligheid en lol
• Als het even kan samen eten

Dat wat deelnemers leren in de huiskring passen ze toe in het eigen dagelijks
leven (op het werk, onder vrienden en familie, in de kerk, e.d.). Juist als het daar
een verandering (in denken, voelen of handelen) teweegbrengt, is de kans groot
dat het een duurzame verandering is. Van de huiskring wordt niet verwacht dat zij
‘extra’ activiteiten gaat ondernemen, maar dat mag wel en het is zeker heel mooi
als het uit de groep opkomt.
Leiden van een huiskring
Het zijn van een huiskring doe je in de eerste plaats met elkaar. Iedereen draagt
zijn of haar steentje hierin bij. Daarnaast zijn er (bij voorkeur) twee mensen
binnen de huiskring die het groepsproces in de gaten houden en waar nodig het
voortouw nemen. De leiding van een huiskring houdt het doel van de huiskring
voor ogen (zoals hierboven beschreven) en zorgt dat:
• iedereen zich welkom kan voelen, ieders stem wordt gehoord en er een
sfeer van openheid én vertrouwen heerst;
• voor iedereen helder is wat het betekent om deel te nemen aan een
huiskring;
• deelnemers zich uitgenodigd weten hun eigen mogelijkheden, gaven en
talenten in te zetten om vorm te geven aan de huiskring;
• het programma (qua inhoud, opzet en werkvormen) gestalte geeft aan het
doel van huiskringen, en aansluit bij de behoefte van de deelnemers;
• er elke bijeenkomst iemand is die het programma heeft voorbereid en
leiding geeft aan het gesprek. Een deel van de avonden wordt dit bij
voorkeur door de leiding zelf gedaan, en ander deel wordt door een aantal
andere deelnemers ingevuld;
• hij of zij het voortouw neemt in het omzien naar elkaar, en signaleert
wanneer iemand (extra) hulp nodig heeft, iemand dreigt af te haken of
wanneer iemand niet voldoende zijn of haar plaats kan vinden in de groep;
• hij of zij regelmatig overlegt met de degene van het kernteam die
verantwoordelijk is voor de huiskringen.
De leiding wordt hierin op de volgende manier toegerust:
• door regelmatige toerusting (op basis van de behoefte), met een cursus die
aangeboden wordt, door één-op-één begeleiding of een andere passende
vorm;

• door regelmatige ontmoeting met andere huiskring-leiders voor gebed,
delen van zorgen en zegeningen en het elkaar bemoedigen;
• doordat hij of zij altijd een aanspraak kan doen op de verantwoordelijke
binnen het kernteam wanneer er een specifieke vraag of zorg is.

