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Beste gemeenteleden van 
De Verbinding en Het Kruispunt,

De voorbereidingen zijn in volle gang. De materialen worden klaargemaakt. Inmiddels
liggen alle video's en gespreksmaterialen voor het eerste thema "op de plank", klaar voor
gebruik. Om je een indruk te geven: de gespreksvragen van thema #1 staan al op de
website.

Aanmeldingen
In de afgelopen week zijn er veel nieuwe aanmeldingen binnengekomen. Daar zijn we heel
blij mee. Als deze trend zich voortzet, halen we aan het eind van de maand de 100. Dat zou
fantastisch zijn. 
Heb je je nog niet aangemeld? Dan kun je rechtstreeks naar de pagina gaan waar dat kan
door op deze link te klikken https://www.johantrommel.nl/index.php/aanmelden. Je kunt
je ook aanmelden via het papieren formulier, beschikbaar in beide kerkzalen. 
We hebben ervoor gekozen de periode van aanmelden op te rekken tot 30 september. We
zien jouw deelname graag tegemoet.

Gastadressen
We ontdekken veel enthousiasme bij de deelnemers. Zo zijn er op dit moment al 18
gastadressen. Prachtig! Speciaal voor jullie die je huis open wilt stellen: wellicht dat we niet
van elk aanbod gebruik hoeven te maken. Mocht je b.v. vanwege oppas op de kinderen,
graag in je eigen huis een groep ontvangen, laat het ons dan even weten. Op dinsdag 1
oktober zullen we de indeling van de groepen gaan maken. Je hoort z.s.m. daarna of we
van jouw/jullie aanbod gebruik willen maken.

Dit is de eerste van enkele info's om de leden
van onze beide gemeenten op de hoogte te
houden van de voortgang van het gezamenlijke
gemeenteproject. Via deze weg kunnen wij alle
leden bereiken, zodat de informatie iedereen
bereikt.

https://www.johantrommel.nl/index.php/aanmelden


Gespreksleiders
Wat voor de gastadressen geldt, kan ook gezegd worden van de gespreksleiders: mogelijk
dat we niet van elk aanbod gebruik hoeven te maken. 
Omdat de aanmelding op 30 september sluit en op 1 oktober de indeling van de groepen
gemaakt wordt, kunnen pas daarna de gespreksleiders gekoppeld worden aan een groepje.
Zodra dit gebeurd is, krijg je als gespreksleider een lijstje met de namen van je groepsleden
toegestuurd.
Op zondag 6 oktober na de eerste themadienst willen we een korte briefing houden voor
de gespreksleiders. Je krijgt dan de papieren handouts voor je groep uitgereikt en we
zullen je bijpraten over het proces. Ook is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen. In
de week hier aan voorafgaand zullen we je een documentje sturen met nadere info over je
rol als gespreksleider.

Jeugd
Ook de jeugd doet mee. In de bestaande clubverbanden zullen onze jongeren met elkaar in
gesprek gaan. Daarmee wordt het project nog breder dan we ingeschat hadden, top! Voor
hen zullen aparte (bouwstenen voor) gespreksmaterialen worden aangereikt. Het zou
natuurlijk tof zijn (stiekem gezegd: ook wel wenselijk) als alle jongeren ook in de
themadiensten aanwezig zijn; dan weten ze waar het over gaat.

Tenslotte
Mocht je vragen hebben of nadere informatie willen: mail, bel, schrijf of app gerust.
We hebben er heel veel zin in en hopen en bidden dat dit gezamenlijk bezig-zijn de
verdieping van ons geloof en de opbouw van de gemeente mag dienen. Tot Zijn eer!

Namens het project-team,

Johan Trommel


