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Gemeente avond Prinses Julianakerk

“Verbinding”
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Welkom op deze gemeente avond

Voorbereid door leden van de kerkenraad en leden van 2.0.
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Opzet van de avond

1. Opening met gebed door Sylvia en Rolf.

2. Lezen uit de Bijbel door Piet en Frank.

3. Korte toelichting door André Drost.

4. “Wat verbindt ons?”

5. “Waar willen we naartoe?”

Korte pauze

6. Keuzes om te maken en planning.

7. Afronding.

8. Sluiting met gebed en zang.



4

Opening met gebed
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Lezen uit de Bijbel

1 Korintiërs 12:12-31 (NBV)

1 Korintiërs 13



6

Korte toelichting door André Drost

Spelregels:

1. Emoties mogen, graag wel met ondertiteling.

2. Zeg in maximaal 2 minuten wat je punt is.
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Wat ons verbindt

1. Wat ons verbindt is een verlangen naar verdraagzaamheid

en elkaar dingen gunnen, maar we vinden dat heel moeilijk
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Wat ons verbindt

1. Wat ons verbindt is een verlangen naar verdraagzaamheid

en elkaar dingen gunnen, maar we vinden dat heel moeilijk

Stelling 1:

God ziet ons in die moeite met liefde aan!
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Wat ons verbindt

2. We zijn blij met de uitleg van het Woord,

zodat wij onszelf leren kennen en aan onszelf kunnen werken.
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Wat ons verbindt

2. We zijn blij met de uitleg van het Woord,

zodat wij onszelf leren kennen en aan onszelf kunnen werken.

Stelling 2:

Aan onszelf werken betekent:

 dat wij gaan voor 1 gemeente,
 “eenheid in uitvoering!”
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Wat ons verbindt

3. We willen graag met jong en oud samen gemeente zijn

èn wij hebben daarbij wel allemaal onze eigen wensen.
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Wat ons verbindt

3. We willen graag met jong en oud samen gemeente zijn

èn wij hebben daarbij wel allemaal onze eigen wensen.

Stelling 3:

Ja, ik wil praten met iemand die er anders over denkt dan ik.
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Waar willen we naartoe ?

1. dat we blij zijn met de verscheidenheid.

2. dat we als gemeente hier in onze wijk aandacht

geven aan mensen binnen en buiten de kerk.

3. dat we een brief van God aan de wereld zijn.
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Waar willen we naartoe ?
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Waar willen we naartoe ?

1. dat we blij zijn met de verscheidenheid.

2. dat we als gemeente hier in onze wijk aandacht

geven aan mensen binnen en buiten de kerk.

3. dat we een brief van God aan de wereld zijn.

Vraag aan de gemeente:

Kunt u zich daarin vinden?
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Korte pauze
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Keuzes om te maken en planning

1. Dat we waarderend met elkaar (leren) omgaan

en elkaar vragen waarom iets belangrijk is
(begrip krijgen).

Vanaf nu en blijvend.
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Keuzes om te maken en planning

2. Samenwerking 2.0 en kerkenraad verbeteren,

incl. samen kijken naar het preekrooster
(voorgangers).

Vanaf augustus 2019 t/m

november 2019.
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Keuzes om te maken en planning

3. Beroepingswerk opstarten (beroepingscommissie),

incl. afstemming met gemeente en met AK.
Vanaf augustus 2019 t/m

komst predikant.
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Keuzes om te maken en planning

4. Organisatievorm met kleinere kerkenraad 

ontwikkelen, incl. gemeenteavond en vinden
nieuwe ambtsdragers.

Vanaf september 2019 t/m

december 2019.

Kleine kerkenraad

Werkgroep
Pastoraat.

Werkgroep
2,0.

Werkgroep
Kerkrentmeesters.

Werkgroep
Diaconaat.

2 afgev.

Voorzitter

Scriba

2 afgev. 2 afgev. 1 afgev.Interim predikant
Kerkelijkwerker

Notulist
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Keuzes om te maken en planning

1. Dat we waarderend met elkaar (leren) omgaan

en elkaar vragen waarom iets belangrijk is
(begrip krijgen).

2. Samenwerking 2.0 en kerkenraad verbeteren,

incl. samen kijken naar het preekrooster

(voorgangers).

3. Beroepingswerk opstarten (beroepingscommissie),

incl. afstemming met gemeente en met AK.

4. Organisatievorm met kleinere kerkenraad 

ontwikkelen, incl. gemeenteavond en vinden

nieuwe ambtsdragers.

Vanaf augustus 2019 t/m

komst predikant.

Vanaf september 2019 t/m

december 2019.

Vanaf augustus 2019 t/m

november 2019.

Vanaf nu en blijvend.
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Keuzes om te maken en planning

1. Dat we waarderend met elkaar (leren) omgaan

en elkaar vragen waarom iets belangrijk is
(begrip krijgen).

2. Samenwerking 2.0 en kerkenraad verbeteren,

incl. samen kijken naar het preekrooster

(voorgangers).

3. Beroepingswerk opstarten (beroepingscommissie),

incl. afstemming met gemeente en met AK.

4. Organisatievorm met kleinere kerkenraad 

ontwikkelen, incl. gemeenteavond en vinden

nieuwe ambtsdragers.

Vragen aan de gemeente:

 kunt u zich in deze keuzepunten
vinden?

 wilt u dat de kerkenraad daarmee
aan het werk gaat?
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Sluiting met gebed en zang

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe,

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,

U laat nooit alleen,

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.
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Sluiting met gebed en zang

Abba, Vader, laat mij zijn,

slechts van U alleen,

dat mijn wil voor eeuwig zij,

d'Uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,

laat mij nimmer gaan,

Abba, Vader, laat mij zijn,

slechts van U alleen.


