CONNECT GROEPEN
FAQ

Wat is een connect groep?
VERBINDING EN VERDIEPING

De connect groepen zijn groepen binnen re:connect van maximaal
acht volwassenen (tenzij de RIVM richtlijnen een kleinere groep
toestaan). Deze groepen komen om de week bij elkaar, vaak op
zondagochtend maar een ander moment mag ook. Binnen de groep
bespreken we hoe het met ons is, en gaan we dieper in op de thema’s
die in de preken naar voren komen. We leren elkaar en God op deze
manier beter kennen.

Waarom zou ik lid moeten worden van
een connect groep?
JE BENT NIET GEMAAKT OM ALLEEN TE ZIJN

We geloven dat wij als gemeente samen één lichaam vormen. Om als
lichaam te functioneren, moeten we wel weten wie als hand en wie als
voet functioneert. We zijn benieuwd naar wie jij bent, en hoe jij je leven
met God inricht. We geloven dat je een waardevolle bijdrage
levert aan de gemeente als je hierover wil delen met anderen.

Wat wordt er van mij verwacht?
ZORGEN VOOR ELKAAR

Concreet vragen we je om zo vaak als mogelijk aanwezig te zijn
bij de connect groep. Natuurlijk begrijpen we dat bijvoorbeeld je
familiesituatie kan vragen dat je als echtpaar om de beurt aanwezig
bent. Daarnaast verwachten we dat je respectvol omgaat met de
andere connect groep leden en dat je de zaken die worden gedeeld
binnen de connect groep vertrouwelijk behandelt.

Kan ik kiezen bij wie ik in de connect
groep kom?
WE HOUDEN REKENING MET JOUW BEHOEFTES

Als je je opgeeft voor een connect groep kun je aangeven of je een
voorkeur hebt voor bijvoorbeeld leeftijdsgenoten. Ook kun je namen
opgeven van mensen bij wie je graag in de connect groep wil, en een
bepaalde connectgroep leider selecteren. We zullen hiermee zoveel als
mogelijk rekening houden.

Waar kan ik mij opgeven?
GEEF JE ZO SNEL MOGELIJK OP

Je kunt je via reconnect.cc/aanmelden-connect opgeven voor een
connect groep. Mocht je nog andere vragen hebben over connect
groepen, dan kun je deze stellen via coreteam@reconnect.cc.
Deze e-mail zal naar alle kernteamleden worden verzonden, zodat
we je zo snel mogelijk antwoord kunnen geven.

CORETEAM@RECONNECT.CC

