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De zomerperiode breekt aan. Een tijd om
afstand en rust te nemen. Het kerkelijk
werk ligt voor het grootste deel stil. U
kunt deze Diacoon dus ook laten liggen
tot september. Of … misschien is het een
goed moment om achterom en vooruit te
kijken? Wat ging goed? Wat verdient
(meer) aandacht? Welke doelen zijn er
voor het nieuwe seizoen?
Hoofdstuk 1 (afkomstig uit het nieuwe
Handboek voor diakenen, geschreven door
onze diaconaal consulent Trudy Luth) kan u
daarbij helpen. Goed om dit hoofdstuk ook
als diaconie met elkaar door te nemen. Met
het oog op het te voeren beleid voor het
nieuwe seizoen en voor de langere termijn!
Hoofdstuk 2 gaat over hoe u deze en
andere dingen goed kunt overdragen aan
nieuwe diakenen.
De zomerperiode is een tijd van rust en
bezinning. Wij wensen u toe dat beide elementen voor u aanwezig zijn om daarna
het nieuwe seizoen met frisse moed en
toewijding aan te vangen.

Productie
buro111, Zierikzee

Eindredactie
Lia van Grootheest

Inhoud

Diaconaat

NB: omdat het eerste hoofdstuk is overgenomen uit een boek waarin de jij-vorm
wordt gebruikt, hebben wij tegen ons gebruik in ook in de beide andere hoofdstukken deze vorm gehanteerd.
De redactie
De zomerperiode: een tijd van rust en bezinning
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1. Het diaconaal beleidsplan:
meer effectiviteit en betrokkenheid

Natuurlijk willen we ons laten leiden door de
heilige Geest en pakken we aan wat er op
ons pad komt. Maar we zijn niet alleen
reactief bezig. Anders dreigt het gevaar dat je
je laat leiden door de waan van de dag. Dan
loop je eigenlijk altijd achter de feiten aan.
Je laten leiden door de Geest is niet het
zelfde als je laten leiden door toeval. Je
laten leiden door de Geest betekent: je in
afhankelijkheid openstellen voor wat God
je te zeggen heeft, waarbij je ook gewoon
zijn gave van gezond verstand gebruikt.

Dit hoofdstuk is met toestemming overgenomen uit Handboek voor diakenen,
Buijten en Schipperheijn, 2014 (h. 4).
Als diaconie geef je samen met predikant
en ouderlingen leiding aan de gemeente.
Je bent samen op weg naar … ja, waar
naartoe eigenlijk? Waar droom jij van? Hoe
hoop je dat je diaconie, je gemeente er
over vijf jaar uitziet? En wat doe je om dat
doel ook te gaan halen?
Als we het hebben over het maken van
plannen en de acties die daaruit voort
vloeien, dan gaat het eigenlijk over beleid.
En beleid op zijn beurt gaat over doelen,
middelen om tot die doelen te komen, en het
tijdpad dat daarvoor nodig is. Beleid vindt
zijn weerslag in een concreet beleidsplan.
1.1 ‘Nergens voor nodig’
Regelmatig komt de vraag op waarom een
diaconie zich zou moeten bezighouden
met visie en beleid. Niet iedereen ziet daar
het nut van in. Hieronder lees je welke
bezwaren mensen kunnen opperen als het
gaat om het maken van diaconaal beleid.
‘Beleid, daar hebben we toch ouderlingen
voor?’
Het klopt dat ouderlingen beleid maken.
Als herders gaan zij voorop, zetten ze
sporen uit. Zij leiden de gemeente en
zorgen voor haar. Dat doen zij specifiek op
het geestelijke vlak: hoe staat het tussen
jou en God?

Als diaken geef je echter niet minder
leiding aan de gemeente! Alleen doe jij dat
specifiek op het terrein van diaconaat.
Op dat vlak zet jíj sporen uit en ga jíj de
gemeente voor.
‘We hebben toch een handboek?’
Een handboek waarin de diaconie haar
taken omschrijft (in veel diaconieën ook
wel ‘taakomschrijving diaconie’ of ‘activi
teitenoverzicht’ genoemd), is een aanrader.
Het zorgt ervoor dat niet keer op keer op
nieuw het wiel moet worden uitgevonden
bij praktische zaken als bezoekroosters, het
overmaken van geld, het opstellen van een
vergaderagenda enz. Het vergemakkelijkt
ook de overdracht. Voorbeelden van zo’n
handboek zijn op te vragen bij diaconale
bureaus en ook te vinden op internet.
Maar hoe belangrijk ook, een theoretische
beschrijving van taken is wat anders dan een
diaconaal plan. Diaconie zijn is meer dan
een voortzetting van wat altijd al gedaan
werd of de boel draaiend houden (tot de
laatste diaken het licht uit doet). Diaconie
zijn is ook vooruitkijken, visie hebben en
plannen ontwikkelen. Elementen die in een
handboek niet aan de orde komen.
De dingen die in een handboek staan,
kunnen ook veranderen of verouderen. En
soms staan er taken in die gedaan worden
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Diaconie zijn: vooruitkijken (plannen)

‘We hebben het al druk genoeg. Hier hebben
we echt geen tijd voor.’
Het is waar: beleid maken kost tijd. Het is
in eerste instantie ook niet erg aanlokkelijk
om het opstellen van een diaconaal plan
toe te voegen op de toch al volle agenda.
Maar als je het plan eenmaal hebt, win je
aanzienlijk veel tijd. Je zult zien dat het veel
gemakkelijker wordt prioriteiten te stellen.
Een regelmatige onderhoudsbeurt (zodat
het plan up to date blijft) zal niet veel tijd
kosten en ervoor zorgen dat de zaken
soepel blijven verlopen.

zonder enig idee te hebben waarom
eigenlijk en waarom op deze manier. Het is
dus aan te bevelen het regelmatig door te
bladeren en waar nodig aan te passen.
‘Beleid is zo zakelijk’
Eigenlijk is dit geen tegenargument. Want
wanneer is iets zakelijk? Een collecterooster
of een planning voor vergaderingen is
zakelijk, maar ook heel nuttig. Is het
verkeerd je eigen werk tegen het licht te
houden, daar over na te denken, keuzes te
maken en op basis daarvan lijnen uit te
zetten? Doordacht bezig zijn met je werk
laat juist zien dat je toegewijd bent en
verantwoordelijkheid wilt nemen voor
wat je doet of juist laat.

‘Sinds kort werken we als diaconie
met een beleidsplan. Een verademing!
Het is nu veel makkelijker om hoofden bijzaken te scheiden, en dat werkt
veel effectiever.’ (Albert, 52 jaar)

‘Moeten we niet gewoon doen wat onze
hand vindt om te doen op de weg waarop de
Geest ons leidt? Kerkelijk werk is toch niet
maakbaar?’
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Een doel bereik je stap voor stap

1.2 De voordelen
Zoals je ziet, is er op de argumenten tegen
een beleidsplan nogal wat af te dingen. En
er zijn nog meer argumenten om er wél
werk van te maken:
• Met een beleidsplan maak je het voor
jezelf en voor anderen inzichtelijk waar
je voor staat en waarom je een bepaald
doel nastreeft. Dat geeft rust.
• Het opschrijven van plannen zorgt voor
focus en verdieping in je werk.
• Het zwart op wit opschrijven van het
beleid voorkomt dat de diakenen - met
alle beste bedoelingen - maar wat aan
rommelen. Samen sta je ergens voor en
ga je ergens voor.
• Op een beleidsplan ben je aan te spreken.
Door andere diakenen, maar ook door
gemeenteleden. Het is dus ook een soort
controlemiddel.
• Het helpt je je functioneren als diaconie
te evalueren.
• Het zorgt voor continuïteit: wijze van
werken, doelen en praktische zaken zijn
geformuleerd, waardoor nieuwe diakenen
gemakkelijker kunnen worden ingewerkt.

Voor alle duidelijkheid: een beleidsplan is
geen doel op zichzelf. Iets dat je, wanneer
het af is, weglegt in de kast waar het
vervolgens ligt te verstoffen. Het is een
middel om tot een bepaald doel te komen.
Het helpt je om keuzes te maken en het
zorgt daarom voor een zekere rust. Er kan
nog zoveel en er moet ook nog zoveel. Een
beleidsplan maakt je duidelijk dat niet alles
direct kan en dat dat ook niet hoeft. Een
doel bereik je immers stap voor stap.
Diaconie zijn: omhoog kijken (gebed)

1.3 Hoe maak je een diaconaal plan?
Beleid maken kost tijd. Je doet het niet zo
maar even op een achternamiddag of als
agendapunt zoveel. Neem er echt een
aantal avonden of dagdelen voor. Beleid
gaat over het stellen van doelen en het
bereiken van die doelen binnen een
bepaalde tijd. Maak onderscheid in
kortetermijnbeleid (bijv. binnen drie jaar of
korter) en langetermijnbeleid (bijv. over
een periode van tien jaar). Je komt niet
zomaar van a naar b. Om dat te kunnen,
moet je over dingen nadenken, moeten er
keuzes worden gemaakt, taken worden
verdeeld, enz. Daarom volgt hieronder een
stappenplan dat je hierbij helpen kan.
1. Bid
Voor alle dingen is het van belang stil te
worden voor God. Bid om wijsheid en
inzicht. Bid om een open houding, om de
leiding van de heilige Geest in het proces
dat je instapt. Gebed is overigens niet
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vragenrondje. Welke ambities heb je? Welk
ideaal heb je voor ogen? In de diaconie? In
de gemeente? In de wijk? Wereldwijd?
Daar kan bijvoorbeeld zoiets uitkomen:
‘We willen als diaconie elke twee jaar een
diaconaal huisbezoek bij de gemeenteleden
afleggen om zo de gemeenteleden met
hun gaven en noden beter te leren kennen
en hen toe te rusten voor hun diaconale
taak.’ Of: ‘We willen zichtbaar zijn in de
wijk. Daarom willen we over twee jaar in
en voor de wijk een wekelijkse kinderclub
en koffieochtend organiseren.’
Wanneer een project het werk van de
diaconie overstijgt, is het goed de ge
meente al in een vroeg stadium erbij te
betrekken. Laat gemeenteleden mee
denken en meedoen in een voorbereidende
werkgroep. Informeer geregeld waar je
mee bezig bent. Dat kan bijvoorbeeld in
het gemeenteblad, tijdens de dienst, op
een gemeenteavond of tijdens club of

alleen aan het begin nodig, maar continu,
tijdens alle stappen van het proces.
2. Vraag je af: wat verstaan we onder dia
conaat?
Denk samen na over en sta stil bij de vraag
wat je precies onder diaconaat verstaat.
Wat is je visie op diaconaat? Op diaken
zijn? Voordat je ook maar één stap verder
kunt zetten, zul je deze vraag moeten
beantwoorden. Wat zegt de Bijbel over
diaconaat? Wat is je basis? Wat drijft je?
Pak de Bijbel erbij, sla er studieboeken op
na, lees de eerste hoofdstukken uit dit
Handboek voor diakenen en ontdek! Laat je
leren en waar nodig corrigeren. Zet de be
vindingen op papier.
3. Wat willen jullie bereiken en waarom?
Bij vraag 2 borrelden er ongetwijfeld al
ideeën op. Wat zouden jullie willen be
reiken en waarom? Doe bijvoorbeeld een
7

Laat gemeenteleden meedenken

catechisatie. Zo voorkom je dat een mooi
plan in het water valt omdat de gemeente
er niet achter staat. Het komt de motivatie
ten goede als mensen het idee hebben dat
het te bereiken doel hún doel is en niet iets
wat de diaconie hun heeft opgelegd.
Elke tijd heeft zijn eigen uitdagingen,
nieuwe kansen en dromen. Het antwoord
op bovenstaande vraag zal telkens een
andere zijn. Een stappenplan als dit door
lopen is dus niet een eenmalige actie.

• Hoe is onze gemeente samengesteld? En
de diaconie (aantal, leeftijdsopbouw, reis
afstand naar de kerk, enz.)?
• Over welke gaven beschikken de diaconie,
de gemeente, afzonderlijke gemeente
leden?
• Wie doet wat?
• Doen we het goed?
• Waar zijn we goed in en wat gaat
minder?
• Zijn er blinde vlekken?

4. Wat is de huidige stand van zaken?
Als je weet waar je naar toe wilt, moet je
ook kijken waarvandaan je vertrekt. Vraag
je samen af:
• Welke dingen worden nu (al) gedaan?
• Waarom worden ze gedaan?
• Komt elk diaconaal aandachtsveld (ge
meente, eredienst, samenleving, wereld)
aan de orde?

Wat de blinde vlekken betreft: vraag advies
van mensen die alles van een zekere
afstand kunnen bekijken. Denk aan een
wijs gemeentelid dat de gemeente goed
kent, of aan professionele kerkelijke ad
viseurs. Of, wanneer het blinde vlekken
voor de buurt betreft: praat met een
wijkagent of maatschappelijk werker die
weet wat er in jullie buurt speelt.
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5. Keuzes maken, prioriteiten stellen
Nu je weet wat je allemaal zou willen doen
en hoe de vlag er op dit moment bij hangt,
kun je prioriteiten gaan stellen:
• Welke nood is het grootst?
• Wat komt het hardst op ons af?
• Is datgene wat we nu doen vanuit onze
roeping wel onze primaire verantwoorde
lijkheid? Kunnen we dingen verbeteren?
• Moeten we alle dingen die we doen
eigenlijk wel blijven doen, of kunnen we
ze ‘uitbesteden’?
Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of de
diaconie het jaarlijkse ouderenuitje moet
organiseren. Zou een groep gemeenteleden
dit niet kunnen doen? Vraag je altijd samen
af: zijn jullie dromen haalbaar? Je mag in
vertrouwen op God grote doelen stellen,
die inzet en offers vragen, maar je moet
ook realistisch zijn. Om een voorbeeld te
noemen: als gemeente een sportprogram
ma opzetten voor jongeren in de wijk kan
heel wenselijk zijn, maar als de gemeente
uit zeventigplussers bestaat, is de kans dat
deze jongeren zich bij je gaan aansluiten
niet zo heel erg groot.
6. Plan van aanpak
Als je een keuze voor een of meerdere
doelen hebt gemaakt, ga je bezig met het
maken van een werkplan of plan van
aanpak. Deze vragen kunnen jullie helpen:
• Hoe komen we waar we willen uit
komen?

• Wat hebben we daarvoor nodig?
• Wat gaat het kosten qua tijd, geld en
inspanning?
• Wie kan en wie doet wat, zodat op de
bepaalde tijd doelen behaald zijn?
7. Aan de slag
En dan is het tijd voor actie! Op weg naar
een betere manier van diaken zijn in je
gemeente. Op weg naar die bijbelclub voor
de kinderen uit de buurt. Op weg naar welk
doel je je maar gesteld hebt, om mee te
bouwen aan het Koninkrijk.
8. Evaluatie
Plan momenten in waarop je georgani
seerde activiteiten evalueert. Tussentijds:
• Hoe verloopt de uitvoering?
• Liggen we op schema?
• Zit iedereen op de juiste plek?
• Kan iedereen zijn/haar taak aan?
En aan het einde:
• Hebben we bereikt wat we wilden be
reiken?
• Hebben we het, nu we terugkijken, goed
gedaan?
• Wat zouden we een volgende keer
beter anders kunnen doen en waarom?
• Heeft dit proces nieuw zicht gegeven
op blinde vlekken?
Je kijkt niet alleen terug, maar ook vooruit.
En voor je het weet, ben je alweer bij het
begin van het stappenplan, op weg om
een volgende droom te verwezenlijken!
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dit hoofdstuk beschreven worden, herken
je bij jezelf of anderen in de diaconie? Of
zijn er nog weer andere bezwaren?
• Je las ook over de voordelen van een
diaconaal plan. Wat vind je daarvan?
Welke voordelen zie je terug in jullie
gemeente?
Activiteiten evalueren

1.4 Onderdeel van het algemene
beleidsplan
Je begrijpt dat jullie diaconaal plan samen
hangt met het ‘beleidsplan’ van de hele
kerkenraad. De visie die jullie uitspreken
en de speerpunten die jullie als diakenen
kiezen, kunnen natuurlijk nooit 180˚ anders
zijn dan die in het plan van de hele kerken
raad. Voorganger, ouderlingen of oudsten
en diakenen vullen elkaar aan. Dat vraagt
om afstemming of samenwerking bij het
opstellen van je plan.

Meer lezen?
Over het onderwerp van dit hoofdstuk is
weinig aanvullende literatuur. Wat je kunt
doen is in je zoekmachine de trefwoorden
invoeren: ‘diaconaal beleid maken’. Je krijgt
dan diverse hits, variërend van aanwij
zingen voor het maken van een diaconaal
beleidsplan, tot geheel uitgewerkte beleids
plannen.
‘In ons beleidsplan hebben we opge
nomen dat we graag meer betrokken
heid willen creëren voor de diaconale
pro
jec
ten waarvoor we collecteren.
We hebben een plan gemaakt hoe we
dat kunnen doen: door folders uit te
delen, iets over het project te vertel
len via het kerkblad, en door de ge
meente op te roepen te bidden voor
het project. De eerste keer dat we op
deze manier collecteerden werd er vier
maal zoveel gegeven als normaal! We
zien nu echt een verandering. Geven
gaat niet meer automatisch, maar is een
bewuste handeling geworden.’
(Corine, 34 jaar)

1.5 Verwerking
• In dit hoofdstuk is sprake van ‘hand
boeken’ of ‘taakomschrijvingen diaconie’.
Gebruiken jullie deze als diaconie? Zo ja:
hoe helpt jou/jullie dat als diaken? Zo
nee: hoe bepaal jij/bepalen jullie dan
wat gedaan moet worden?
• Heeft jullie diaconie een diaconaal plan
opgesteld? Zo ja: hoe werkt dit in de
praktijk? Slagen jullie er in je aan het
plan te houden? Zo nee: waarom dan
niet? Welke van die vijf bezwaren die in
10

2. Overdracht:
niet opnieuw het wiel uitvinden
Hiervoor heb je gelezen over het hoe en
waarom van een beleidsplan. Een vraag
die daarbij opkomt, is wat er met het (uit
voeren van het) beleid gebeurt als de
termijn van de huidige diaconie erop zit.
Hoe zit het met de overdracht? De vraag
naar overdracht geldt natuurlijk ook voor
het andere werk van de diaconie.
Wat kun je doen om te voorkomen dat
nieuw bevestigde diakenen steeds opnieuw
het wiel moeten uitvinden?
2.1 Handboek
In het voorafgaande hoofdstuk is al gezegd
dat het hebben van een handboek voor
een diaconie een aanrader is. In het hand
boek kunnen praktische zaken of ‘regel
dingen’ worden opgenomen. In paragraaf
2.5 vind je een overzicht van zaken die zoal
in een handboek kunnen staan.
Wellicht ten overvloede, maar toch nog
een keer: ook de dingen die in een hand
boek staan, zijn aan verandering of veroude
ring onderhevig. Ga er dus regelmatig door
heen en bekijk of en waar een update nodig
of wenselijk is.
2.2 Vergadering
Natuurlijk kun je de nieuwe diakenen
alleen het handboek in handen duwen en
zeggen ‘red je er maar mee’. Maar er kan
meer. Plan niet al te lang na de bevestiging
(of misschien juist al ervoor) een ver

gadering waarbij zowel de aftredende als
de nieuw aangetreden diakenen aanwezig
zijn. Laat dit samenzijn een moment zijn
van kennismaking met elkaar, waarbij de
nieuwe diakenen hun vragen kunnen
stellen en je samen lopende zaken door
spreekt.
2.3 Eén op één
Ga als aftredend diaken ook één op één in
gesprek met je opvolger en deel de kennis
over jouw specifieke taak als bijv. secretaris,
penningmeester, voorzitter, lid van een
bepaalde commissie of organisatie. Draag
daarbij de benodigde documenten, hulp
middelen en computerbestanden over.
Vertel hoe je met bepaalde (moeilijke)
situaties bent omgegaan. Geef advies.
Vertel welke verwachtingen leden van de
gemeente en de kerkenraad van je hadden
en hoe je daarmee omging. Een gesprek als
dit biedt ook een mooie gelegenheid om
met elkaar in gesprek te gaan over geloofsen levenshouding.
2.4 Het werk in de wijk
Wat wordt er gedaan in de wijk? Welke
activiteiten worden er georganiseerd? Wie
wonen er in de wijk? Wat speelt er achter
bepaalde voordeuren?
Deze laatste vraag is een spannende. Want
wat mag of moet de nieuwe wijkdiaken wel
weten en wat niet. En wie bepaalt dat?
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Objectief
Aan de ene kant zijn er zaken die gewoon
overgedragen moeten worden. Denk bij
voorbeeld aan afspraken die zijn gemaakt
voor het ondersteunen van een gezin met
een kind met een beperking (het opstellen
van het rijrooster naar de zorgboerderij of
het opvangrooster van de andere kinderen).
Of situaties van werkloosheid, ziekte of
mantelzorg (het gemeentelid zou voor de
zoveelste keer het hele verhaal moeten
houden). We hebben het dan over objec
tieve zaken.
Onbevooroordeeld
Aan de andere kant ‘gun’ je het zowel het
gemeentelid als de diaken dat de laatste
onbevooroordeeld aan zijn werk kan be
ginnen.
Is het van belang dat een nieuwe diaken
weet dat iemand in zijn wijk - met wie het
nu alweer een tijd goed gaat - in de schuld
sanering heeft gezeten? Moet een diaken
altijd op de hoogte zijn van het feit dat er in
een gezin huwelijksproblemen zijn of dat
het gezin begeleid wordt door een schuld
hulpmaatje? Wat is de meerwaarde van be
paalde kennis/wetenschap voor de nieuwe
wijkdiaken?
Regel is dat je in principe datgene wat je in
vertrouwen is meegedeeld niet overdraagt.
Mocht je het - om welke reden dan ook toch overwegen, dan moge duidelijk zijn
dat dit soort zaken sowieso niet zonder
medeweten van de betrokkene ‘doorge
12

speeld’ mogen worden en dat enkel de
nieuwe wijkdiaken (en niet de hele diaconie)
daarvan op de hoogte wordt gesteld.
2.5 ‘Checklist’ handboek
Lijst van onderwerpen die in een handboek
aan de orde kunnen komen:
• Samenstelling diaconie/kerkenraad
en adreslijst
• Vergaderingen
• Diaconie
• Kerkenraad
• Voorbeeldagenda
• Frequentie
• Gemeente
• Gesprek belijdeniscatechisanten
• Eredienst
• Dienstrooster
■ Zondagse diensten
■ Huwelijken/begrafenissen
■ Andere bijzondere diensten
• Heilig Avondmaal
• Collecte
■ Geld tellen
■ Geld storten - waar en wanneer
■ Collectemunten - welke waarde,
waar te krijgen en wanneer/waar
is de uitgifte
• Collecterooster
• PR
• Noodhulp
• Wijk
• Samenstelling team
• Overleg
• Activiteiten in de wijk
13

3. Meer lezen:
Handboek voor diakenen
Als je ‘ja’ zegt op de vraag of je diaken wilt
worden, word je direct met allerlei vragen
geconfronteerd. Maar ook als ervaren
diaken loop je soms tegen ingewikkelde
problemen op. Wat zijn precies de grenzen
van mijn taak? Hoe signaleer ik problemen?
Hoe werk ik samen en met wie? Hoe werkt
schuldhulpverlening precies? Hoe draag ik
mijn taak over aan een nieuwe generatie?
Hoe ben ik diaken voor jongeren? Hoe

schakel ik de gemeente in? Hoe selecteer
je goede doelen voor ondersteuning? Hoe
vindt verantwoording plaats? Hoe com
municeer ik transparant? Het nieuwe
Handboek voor diakenen staat boordevol
informatie, tips en inzichten voor zowel
beginnende als ervaren diakenen. Het boek
is o.a. verkrijgbaar bij het Dienstenbureau
(voor contactgegevens, zie redactieadres).
Van harte aanbevolen!

In een handboek kun je opnemen welke activiteiten er zijn in de wijk (foto: Perron 28)

• Bezoeken
• Diaconaal bezoek
• Diaconaal huisbezoek
• Ziekenhuis
• Kerkradio/telefoon/tv
• Kerstattenties
• Ouderen
• Minima (kerstpakket)
• Organiseren seniorenactiviteiten
• Vervoer naar en van zondagse diensten
en andere activiteiten
• Vaste afdrachten
• Welke organisatie
• Bedrag

•

•
•

•
•
•
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• Frequentie
Diverse organisaties/diaconaal platform
• Contactgegevens
• Welke relatie
• Welke (financiële) verplichting
• …
Lokale sociale kaart
Classicale activiteiten - o.a. van de classi
cale diaconale commissie (CDC) en/of
classicale diaconale vergadering (CDV)
Landelijke activiteiten - o.a. van deputaten
diaconaat
Overige activiteiten
…
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God,
ik zoek een weg
Uw weg
geef mij wijsheid
Uw wijsheid
om de ander te dienen
U te dienen

