
  

 

Met dit blad (voor- en achterzijde) kunt u zich voorbereiden op de themadienst van zondag 15 

januari. Het thema luidt: (wederzijdse) VERWACHTINGEN in het jaar 2023 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hieronder kunt u uw antwoorden kwijt op gestelde 

vragen aan de andere kant van dit blad. Wij vragen u om 

uw antwoorden thuisal  voor te bereiden.  

Antwoord A: 

Antwoord B: 

Antwoord C:  

Antwoord D: 

Antwoord E: 

Antwoord F: 

 

In de themaviering op zondag 15 januari gaan we met 

elkaar in gesprek over verwachtingen die we hebben 

m.b.t. de Paaskerkgemeente en onze omgeving. Maar 

ook over de vraag wat de gemeenteleden en andere 

mensen in onze omgeving van ons mogen verwachten. 

Zie de andere zijde van dit blad voor de gespreks-

vragen. 

Tijdens de dienst kunnen we de antwoorden op de 

gestelde vragen slechts globaal bij u ophalen. Maar we 

zijn geïnteresseerd in alle antwoorden van zoveel 

mogelijk gemeenteleden.  

DAAROM (1): halen we aan het einde van de dienst dit 

door u ingevulde blad bij u op.  

DAAROM (2): kunnen gemeenteleden die thuis de 

dienst volgen hun antwoorden doorbellen naar de 

volgende nummers:   06 83995520    OF   06 40733684   

OF    06  409988343 

We maken een verslag van de antwoorden. Dit verslag 

komt binnenkort bij de ingangen van de kerk 

beschikbaar. We leggen dit verslag ook ter bespreking 

voor aan de wijkkerkenraad. We gaan zien wat het 

vervolg wordt. 



  

 

Met dit blad (voor- en achterzijde) kunt u zich voorbereiden op de themadienst van zondag 15 

januari. Het thema luidt: (wederzijdse) VERWACHTINGEN in het jaar 2023 

 

Ik 

Paaskerkgemeente 

Onze 

omgeving 

(wederzijdse) 

Verwachtingen in het 

jaar 2023 

B. Wat verwacht ik dit jaar van de 

gemeenteleden/ gemeente ? 

A. Wat mogen de gemeenteleden dit jaar 

van mij verwachten? 

C. Wat verwacht ik dit jaar 

van onze omgeving 
D. Wat mag onze omgeving dit 

jaar van mij verwachten? 

F. Wat verwacht de Paaskerkgemeente dit jaar 

van onze omgeving 

E. Wat mag onze omgeving dit jaar van 

de Paaskerkgemeente verwachten? 


