
BAPTISTENGEMEENTE
HENGELO

Oldenzaalsestraat 260 
7557 GD  Hengelo 
Tel. 074-242 8066

Voorganger: Ds. Bennie Kooistra 
benniekooistra@gmail.com
074-3491183

Voor algemene vragen kunt u mailen 
naar:secretaris@baptistenhengelo.nl

Gavencursus
Ben jij benieuwd welke gave(n) de Heilige 
Geest aan jou heeft gegeven? Het is niet 
altijd gemakkelijk om daar achter te komen. 
Waar ben jij goed in? Wat past bij jou? Waar 
ligt je passie? In de gavencursus gaan we op 
zoek naar je verlangen, je gaven en je 
persoonlijke stijl. De gavencursus is een 
ontdekkingsreis! Doe je mee?

Start op woensdag 26 oktober, 20.00 – 22.00 
uur, en verder 16 nov, 30 nov en 14 dec. 
Interesse? Neem contact op met Inge 
Abbink, ingeabbink2@gmail.com

Vrouwenbijbelstudie
Edith van der Deen leidt de aansprekende 
Vrouwen Bijbelstudie. Verlang jij er ook zo 
naar om meer tijd met God te hebben en 
diepgaande gesprekken te voeren met 
andere gelovige vrouwen? De studie is een 
unieke combinatie van zelfstudie, 
thuisvideo’s en groepsbespreking met 
materiaal van Joyce Meyer (bijbellerares). 
Voel jij je aangesproken en ben je bereid om 
de uitdaging aan te gaan?

Start op 30 augustus, dinsdag om de week, 
19.45 – 21.45 uur. Interesse? 
Neem contact op met Edith van der Deen, 
evddeen@gmail.com 

Connectgroepen
Een connectgroep is een kring gericht op een 
speciale doelgroep, al dan niet met een 
speciale invulling van het programma.

Jeugd van Vroeger (JVV)
Iedere laatste dinsdag van de maand komt 
een grote groep ‘ouderen met een jeugdig 
hart’ bij elkaar. Er is een divers programma.

Start op dinsdag 27 september, 15.00 – 
17.00 uur, maandelijks. Interesse? 
Neem contact op met Peter Blankestijn, 
peter.bka@gmail.com

Proat veur Kearl's
Zo’n 4x per jaar komt een groep mannen op 
zaterdagochtend of een avond bij elkaar. In 
september, november, februari/maart en 
april/mei. Doel is contact, ontmoeting, 
gezelligheid en verbinding, met elke keer een 
programma. Interesse? 
Neem contact op met Robert Franke, 
robertfranke8@gmail.com

Singers
1 maal in de maand op een wisselende avond 
komt een groep mannen en vrouwen bij elkaar 
met een gedeelde passie: zingen! Houd jij van 
zingen en houd jij van de ontmoeting met 
mensen rondom dezelfde passie, dan is deze 
connectgroep zeker iets voor jou.
Interesse? 
Neem contact op met Hanneke Dullaart, 
hdullaart@home.nl

Informatiefolder 2022-2023 
Onderwijs & Toerusting 



Welkom!
Fijn dat je belangstelling hebt voor het 
onderwijs. Je vindt in deze folder ons 
onderwijs-, studie- en kringenaanbod voor 
2022-2023. Met daarbij natuurlijk de 
mogelijkheid om in te stappen. Welkom!

Missie
In de Baptistengemeente Hengelo is de 
volgende missie voor de komende jaren 
samengevat: “Gastvrij, dichtbij en krachtig in 
dagelijks geloof, zo willen wij Jezus Christus 
volgen”. Deze missie is geconcretiseerd in 
een focus op 4 thema's, te weten:

Ÿ De gemeente leert (discipelschap)
Ÿ De gemeente deelt en draagt (actief

gemeenschapsleven)
Ÿ De gemeente viert (inspirerende

zondagen)
Ÿ De gemeente deelt uit (in én met de

samenleving).

Doel van het taakveld Onderwijs en 
Toerusting
De gemeente helpen leren groeien in 
discipelschap, in het leerling zijn van Jezus. 
Dat is in notendop het doel van taakveld 
Onderwijs & Toerusting. Hier willen we naar 
toe met elkaar, naar een gemeente die 
gastvrij is, dichtbij en krachtig in dagelijks 
geloof, zo willen wij Jezus Christus volgen.

Jaarthema 2022-2023 – ‘Verbonden met 
Jezus leven – verdiepend én vruchtbaar’
Dit nieuwe seizoen gaan we aan de slag met 
onze nieuwe jaarthema: ‘Verbonden met 
Jezus leven – verdiepend én vruchtbaar’. 
Geloofsverdieping helpt je als mens tot bloei 
te komen en vrucht te dragen. Daarin willen 
we als gemeente maximaal investeren en jou 
helpen te worden wie je in essentie bent 
bedoeld, een geliefd kind van God.

Kringen
Een plek waar je als mens leert, deelt, groeit 
en draagt is de gemeentekring. Het is de 
gemeentekring waar de vriendschap met God 
en met elkaar verdiept, oftewel: verdieping 
(geestelijke groei) en vriendschap 
plaatsvindt. Met als ideaal: iedereen is lid van 
een kring. Dit nieuwe seizoen maken we 
gebruik van onlinemateriaal (podcast, filmpje, 
video).

De frequentie is 1x per maand in de 1ste 
volle week van de maand. We hebben 
ochtend-, middag- en avondkringen bij 
deelnemers thuis.

Ÿ Maandagavond kringo.l.v. Berber en
Henk Vlieg

Ÿ Dinsdagavond kring o.l.v. o.l.v. Edwin
Driessen

Ÿ Dinsdagavond kring o.l.v. Maria Wetering
Ÿ Dinsdagavond kring o.l.v. ds. Bennie

Kooistra
Ÿ Woensdagavond eet- en gesprekskring

o.l.v. Inge van Miert
Ÿ Donderdagmiddag kring (senioren) o.l.v.

ds. Bennie Kooistra en Kim Benjamins
Ÿ Vrijdagmorgen kring (voor vrouwen) o.l.v.

ds. Bennie Kooistra en Karin Echten
Ÿ (Wisselende avonden) Eet- en

gesprekskring 25-45 jaar o.l.v. ds. Bennie
Kooistra

Interesse? Neem contact op met 
kringencoördinator Inge van Miert
inge.vanmiert@gmail.com

Preekvoorbereiding
Elke woensdag komt er een groep samen om 
samen het tekstgedeelte te bespreken waar 
de voorganger de komende zondag over zal 
preken. Het is altijd weer een inspirerend uur 
vol onverwachte ontdekkingen uit de Schrift. 
Fysiek en of online.

Elke woensdag van 19.30-20.30 uur o.l.v. 
Eric Burgers, Harry Blenkers of ds. Bennie 
Kooistra

Alpha Cursus
Januari 2023 start een nieuwe Alpha. Vraag 
je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de 
zin van je leven? Loop je rond met andere 
levensvragen of wil je meer te weten komen 
over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt 
iets voor jou!

Start in januari 2023, elke woensdagavond 
12 weken lang, 18.30 – 21.30 uur (we 
beginnen met een maaltijd). Interesse? 
Neem contact op met José Kooistra, 
jose-schoenkooi@live.nl

After Alpha cursus
April 2023 start een nieuwe After Alpha. De 
After Alpha is een verdiepende vervolgcursus 
op de Alpha.

Start in april 2023 op een doordeweekse 
avond, 1x per 2 weken. Interesse? 
Neem contact op met Hanneke Dullaart 
hdullaart@home.nl

Doopcursus
In het najaar en voorjaar vinden er 2 
doopinformatieavonden plaats. Tijdens de 
avonden ontvang je achtergrond info zoals 
wat de kenmerken van het baptisme zijn, 
waar nu de verschillen liggen tussen de 
kinder- en geloofsdoop, wat de doop 
betekent en wat er nu ín de doopplechtigheid 
gebeurt. Er zal voldoende tijd ingeruimd 
worden voor vragenbeantwoording. 
Interesse? 
Neem contact op met ds. Bennie Kooistra, 
benniekooistra@gmail.com
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