
Ben je na deze dienst enthousiast geworden om je aan te sluiten 
of om eens langs te gaan bij een connectgroep? Stuur een email naar 
connectgroepen@komenzie.nl met je naam en telefoonnummer en dan nemen 
we contact met je op of je kunt na de dienst langsgaan bij de informatiebalie.

Graag stellen we hieronder de verschillende connectgroepen en connectgroepleiders van 
Kom en Zie aan je voor. Omdat de connectgroepen net weer van start zijn gaan, hebben we 
nog niet van iedere groep een foto, maar daar wordt aan gewerkt!

Naast connectgroepen heeft Kom en Zie ook vier jeugdgroepen (Youth Connect), drie vrouwengroepen 
en een Israëlgroep. Kijk op onze website onder “groepen” 

www.komenzie.nl/groepen

Jong volwassenen 20+
Elke dinsdagavond in de even weken staat 
de ko�e klaar en de voordeur open in 
oud-IJsselmonde. Een groep gezellige 
jongeren van begin 20 tot begin 30 komt 
samen bij Tim en Amanda van der Vlies, die 
met assistentie van Paul en Willemijn Kik de 
groep leiden. Bij deze open en gezellige 
groep wisselen humor en eerlijkheid elkaar 
af en is er altijd plek voor gezelligheid, 
persoonlijke verhalen en voor nieuwe 
bezoekers. Vanaf 19:30 uur kletsen we 
elkaar gezellig bij en om 20:00 uur starten 
we met het programma van die avond.

Jonge echtparen
Dit jaar is de connectgroep voor jonge 
echtparen van start gegaan met Jerry en 
Rencia Stortenbeker als connectgroeplei-
ders. De groep bestaat uit jonge stellen 
(rond de 30) met of zonder kinderen die 
het belangrijk vinden om te connecten 
met anderen uit Kom en Zie. Ze komen 1 
keer per 3 weken bij elkaar op wisselende 
locaties (regio Rotterdam/Drechtsteden).

40+/40-
Ooit begonnen als 30-plus groep, maar 
nog steeds even gezellig is de 40+/40- 
groep die geleid wordt door Robert Paul 
en Ruth Belt. Ze komen dinsdag in de 
even weken samen op wisselende locaties.

Rotterdam-centrum 
(woensdagochtend)
Iedere woensdag om 10:00 uur 
komt de groep  samen in de tuin-
kelder van Kom en Zie (ingang links 
naast de hoofdingang aan de 
Gerdesiaweg). De groep staat onder 
leiding van Cor Jansen en Jaap en 
Jennie Wiersma. 
U bent van harte uitgenodigd!

Iedere maandagochtend om 10:00 uur komen wij 
samen (zij-ingang kerk aan de Boezemweg 166). 
De groep wordt geleid door onze kosters Leo en 
Suzette van der Veeken. Leeftijd varieert van 
30-ers tot 60-ers. Na de ko�e en een tijd van 
bemoediging en gebed steken wij samen de 
handen uit de mouwen om de kerk schoon te 
maken en hand en spandiensten te verlenen. 
We lachen, huilen, zingen, bidden met en houden 
van elkaar en hebben ook veel plezier met elkaar! 
Tussen de middag eten we brood en soep met 
elkaar. Kom en doe met ons mee!

Rotterdam-centrum (maandagochtend groep)
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Rotterdam-Zuid
Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je 
vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid 
van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel 
vrucht dragen en mijn leerlingen zijn (Joh 15:7-8).

Een groep die veel vrucht wil dragen! In Barendrecht 
komt deze gezellige connectgroep samen 
onder leiding van Theo en WP de Rooij. 
Op de dinsdagen in de even weken
vanaf 19:30 uur staat de ko�e klaar. 
De groep bestaat uit 21 man sterk (
30-ers, 40-ers, 50-ers en 60-ers)

Rotterdam-Beverwaard

Samen met de Heer staan wij sterk en 
wij helpen elkaar daar waar nodig!

Geertje Heijkoop en Gerrit en Jolanda Nijman leiden de 
connectgroep in Beverwaard. Het is een �jne groep mensen 
die samen het gezellig heeft, maar die ook diepgang kent. 
De groepsleden voelen zich verbonden met elkaar doordat 
zij verschillende taken in de gemeente vervullen zoals 
de schoonmaak, kinderdienst, catering, beamer etc. 

Rotterdam-Alexander
De connectgroep Alexander is een gemêleerde, multiculturele 
groep en staat open voor alle leeftijden. De connectgroepleden 
zijn 30-ers, 40-ers, 50-ers, 60-ers en een enkel iemand in de 70. 
De connectgroep wordt geleid door Andy en Annette 
Lammerts van Bueren, met assistentie 
van Derrick en Mignon Provoost waar 
ook de connectgroep wordt gehouden. 
Ze komen de dinsdagen in de even 
weken samen vanaf 19:45 uur. 

Rotterdam-Zevenkamp
Dit jaar is uit de connectgroep Alexander de nieuwe groep in 
Zevenkamp ontstaan. De groep is in maart 2019 van start 
gegaan onder leiding van Jos en Anke IJsselstijn en Edo en 
Hannah IJsselstijn (zoon en schoondochter). Ze zijn vol passie 
om Jezus beter te leren kennen. Je bent van harte welkom op 
dinsdagen in de even weken vanaf 19:45 uur.

Rotterdam-centrum 
(vrijdagavond multicultureel)

Als je een multiculturele groep zoekt, dan 
ben je iedere vrijdagavond om 19:30 uur aan 
het juiste adres in Kom en Zie (ingang links naast de 
hoofdingang aan de Gerdesiaweg). Heel veel nationaliteiten 
zijn vertegenwoordigd! De groep wordt geleid door Fons en 
Caroline Lutz met assistentie van Peter Ho�and en HarryVolker.
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hoofdingang aan de Gerdesiaweg). Heel veel nationaliteiten 
zijn vertegenwoordigd! De groep wordt geleid door Fons en 
Caroline Lutz met assistentie van Peter Ho�and en HarryVolker.

Een van de voordelen is dat er voormalig connectgroepleiders in de groep aanwezig zijn. De groep bestaat voornamelijk uit 
40-ers, 50-ers en 60-ers en ze komen de dinsdagen in de even weken samen vanaf 19:45 uur.  Je bent van harte welkom!



Capelle a/d IJssel
Vanaf 17 september 2019 
start een nieuwe connect-
groep in Capelle a/d IJssel 
onder leiding van Maarten en 
Annemieke Spek. Ze starten 
voorlopig op dinsdagen in de 
even weken. De groep bestaat 
momenteel uit 20-ers, 30-ers 
en 40-ers, maar staat open 
voor alle leeftijden.

Vlaardingen
De connectgroep Vlaardingen is 
een heel gemengd gezelschap 
van jonge gezinnen, alleen-
staande moeders, 50-ers en 
gepensioneerden uit Vlaardin-
gen, Schiedam, Spijkenisse en 
Rotterdam-west en wordt 

Bleiswijk/Bergschenhoek/Berkel en Rodenrijs  
Piet en Mieke Vos leiden al jaren de connectgroep in de zogenaamde 

Gouda

Jaag de vrede na met allen, 
en de heiliging, zonder welke 
niemand de Heere zal zien.

(Hebr. 12:14)
De connectgroep in Gouda staat onder 
leiding van Rob de Wijn en ze komen de 
dinsdagen in de even weken vanaf 19:30 
uur samen op wisselende locaties in en 
rond Gouda. De connectgroepleden 
hebben een leeftijd van 50 jaar en ouder.

Krimpen aan den IJssel 
De connectgroep in Krimpen wordt 
geleid door Nelly de Vrij met assistentie 
van Corstiaan Pols en Mary Neeleman. 
De groep bestaat uit 40-ers, 50-ers en 60-ers, 
maar jongeren onder de 40 jaar zijn ook van harte
welkom! De groep komt de dinsdagen in de even weken 
samen vanaf 19:30 uur

Capelle a/d IJssel
Vanaf 17 september 2019 
start een nieuwe connect-

De connectgroep in Krimpen wordt 
geleid door Nelly de Vrij met assistentie 
van Corstiaan Pols en Mary Neeleman. 
De groep bestaat uit 40-ers, 50-ers en 60-ers, 
maar jongeren onder de 40 jaar zijn ook van harte
welkom! De groep komt de dinsdagen in de even weken

geleid door Gert-Jan en Liane van den Oever. 
Ze komen samen op maandagen in de even 
weken van 19:30-22:00 uur en delen dagelijks 
wel en wee en gebedsverzoeken met elkaar ook 
via een groepsapp. Je bent van harte welkom!

“3-B Hoek”. Het is een gezellige groep van zo’n 
8 à 10 personen van verschillende leeftijden 
(40-ers, 50-ers en 60-ers). Iedereen is van 
harte welkom op de dinsdagen n de even 
weken vanaf 19:30 uur. 

SLUIT JE AAN!
Stuur een email naar connectgroepen@komenzie.nl 
met je naam en telefoonnummer en dan nemen we
contact met je op.Je kunt natuurlijk ook na de dienst 
langsgaan bij de informatiebalie.




