
 

 
  

TAAKGROEP: CONNECT 
CLUSTER BINNEN 
OPTIMAAL 12 PERSONEN (Huidig aantal: 6) 
 
            

           SCAN DE QR-CODE EN MELD JE AAN! 

HOE ZIET DEZE TAAK ER IN DE PRAKTIJK UIT? 
Twee keer per maand komen wij samen met een groep jongvolwassenen uit en rond de Schuilplaats. 
Onze Whatsapp groep heeft ~50 leden en elke samenkomst zijn er tussen de 10-25 mensen aanwezig. 
We zijn ooit ontstaan uit een verlangen naar een dergelijke groep van onze leeftijd, en hebben 
daarmee een structuur opgebouwd waar we zelf de avonden voorbereiden. Na drie jaar hard werken 
stappen een aantal van onze touwtrekkers meer op de achtergrond, maar er is nog steeds een grote 
behoefte aan deze groep. 
 
We zijn daarom op zoek naar mensen die twee keer per jaar een avond willen voorbereiden. Op zo’n 
avond eten we vaak samen, zingen we samen, bespreken een ‘serieus’ onderwerp, en eindigen met 
gezelligheid en spel. De exacte invulling van een avond mag de voorbereider bepalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOEVEEL TIJD KOST DEZE TAAK IN DE MAAND/WEEK? 
1. Het organisatieteam van Connect komt elke twee maanden bij elkaar. Er wordt dan geëvalueerd 

en nagedacht over de verdere koers. Iemand die voorbereid hoeft hier niet bij te zijn, maar is 
welkom. Elke twee weken is er een Connect avond. Aanwezig zijn bij een aantal van deze avonden 
kan het voorbereiden makkelijker maken. 

2. Voorbereiden is twee keer in het jaar en wordt aan de start van het jaar ingepland. 
3. Het voorbereiden zelf duurt zolang je wilt. Er wordt een programma verwacht van ~ 1 tot 2 uur. 
4. De avonden zelf zijn op zondag tussen 18:00 en 22:30. Je bent er ook verantwoordelijk voor dat de 

kerk openen en sluiten/ruimte geregeld wordt, maar hier hebben we contactpersonen voor in ons 
eigen team ter ondersteuning. 

WELKE KWALITEITEN ZOUDEN GOED VAN PAS KOMEN BIJ DEZE TAAK? 
In onze groep vinden we het belangrijk om ruimte te geven aan ieders unieke persoonlijke kwaliteiten 
en talenten. Er zijn dus ook geen specifieke kwaliteiten waar we naar zoeken. Het is vooral belangrijk 
dat je enthousiast wordt van de taak en onze groep. Dan worden wij dat sowieso ook van jou! 
 
 ALS DIT TEAM EEN TEAMUITJE ZOU DOEN, WAT ZOU HET DAN ZIJN? 
We proberen regelmatig leuke activiteiten te doen met Connect. Dit kan bijvoorbeeld een kampvuur 
of barbecue avond zijn, een stranddag of zelfs een weekend kamperen.  


