
De Connectgroep

God heeft ons gemaakt om in relaties te leven, en samen groeien we naar Hem.

Waarom connectgroepen?
De Bijbel roept ons op om een levende gemeenschap te zijn. Wij geloven dat grote
samenkomsten en kleine groepen samen, elkaar versterken om dit te zijn en zo als individu
en als gemeente dichter bij God te komen.

Een connectgroep:
➢ Staat open voor nieuwe groepsleden

○ Connectgroep vanuit een taakgroep, dan is de vereiste wel om die taak te hebben.
➢ Komt in de oneven weken samen.
➢ Heeft zorg en aandacht voor elkaar en ziet naar elkaar om.
➢ Connectie kan vanuit locatie, taak, interesse of anders zijn.
➢ Verdiept zich in het woord van God

○ Er wordt verwerkingsmateriaal vanuit de gemeente aangereikt, wat aansluit op de
thema’s in de preken, om als gemeente samen een groeiproces door te maken.

○ Groepen kunnen hiervan afwijken, wanneer dat beter bij de groep aansluit.
➢ Wil samen groeien in geloof en naar Jezus.
➢ Is bereid om tussen de 12 en 16 deelnemers te splitsen om zo ruimte te maken voor

nieuwe mensen

Nieuwe start in september 2021
Groepen van 6 tot 8 personen (ideaal, anders kan in overleg)
➢ Je kunt je opgeven als:

● individu
● groep
● koppel (2/3/4/…)
● leider

➢ Je mag kijken naar gedeelde interesse, taakgroep, wijk, samenkomen op een bepaalde
dag of tijd, etc.  en dit bij het opgeven aangeven

➢ Een bestaande wijkgroep kan een doorstart maken, geheel of met een gedeelte. Elk lid
maakt de keuze hier zelf voor. Een wijkgroep kan ook volledig uit elkaar gaan.

➢ Je mag je als individu opgeven, dan wordt gekeken waar je bijkomt. Je mag hier een
voorkeur bij opgeven, bijvoorbeeld reisafstand, interesse of dag.

➢ Een stel kan ook op 2 verschillende groepen aansluiten.

➢ Leiders van de groepjes krijgen in de loop van het seizoen een workshop over het leiden
van een groep.


