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Hoofdstuk 1. Visie
1.1
Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de protestantse gemeente “De Schoof” te Daarlerveen. Hierin
beschrijven we ons beleid voor de komende vijf jaar. Dit beleidsplan is geschreven door de
kerkenraad, nadat we op verschillende momenten de gemeente om inbreng hebben gevraagd.
We hebben er bewust voor gekozen in dit beleidsplan niet alles te beschrijven. We noemen in dit
beleidsplan hoofdzakelijk die dingen die in onze ogen de komende jaren extra aandacht verdienen.
Over het algemeen zijn dit onderwerpen die vanuit de gemeente zelf zijn aangedragen.
We hebben ervoor gekozen als eerste in te gaan op de kerkdienst. Dit is immers het hart van het
gemeente-zijn. Hoofdstuk 2 is daarom in z’n geheel aan de kerkdienst gewijd. Vervolgens zijn er twee
hoofdstukken gewijd aan respectievelijk “jeugdwerk” en “evangelisatie”. Dit zijn namelijk de
onderwerpen die ons op dit moment in het bijzonder bezighouden. Als gemeente ontdekken we
steeds meer dat het vandaag de dag niet meer vanzelfsprekend is dat we de jeugd bij de kerk weten
te houden (jeugdwerk) én dat het belangrijk is om anderen bij de dingen van God te betrekken
(evangelisatie). Hierna is er nog een hoofdstuk gewijd aan overige onderwerpen die onze aandacht
hebben en tenslotte is het laatste hoofdstuk een kort slotwoord.
Maar voordat we concreet op bepaalde onderwerpen ingaan, is het goed eerst een visie voor de
gemeente te verwoorden. Waar staan we nu? En: waar willen we de komende jaren naartoe?
1.2
Huidige situatie
De kerk in Nederland heeft het moeilijk. Dat geldt ook voor onze landelijke kerk, de Protestantse Kerk
in Nederland. De kerkgang neemt af en veel mensen bedanken als lid. In onze gemeente zijn we in de
gezegende omstandigheid dat er de laatste jaren een voorzichtige groei plaatsvindt. We zien tot onze
vreugde dat mensen de kerk weer wat meer weten te vinden en de betrokkenheid van mensen
toeneemt. Daar zijn we dankbaar voor! De grootste uitdaging voor de komende jaren zal zijn deze lijn
voort te zetten, of op z’n minst vast te houden.
1.3
Verlangen voor de toekomst
Hoe doe je dat? We beseffen dat we in deze dingen afhankelijk zijn van de zegen van onze God.
Vanuit dat besef zoeken we naar manieren om op een goede manier kerk te zijn in Daarlerveen.
Uitgangspunt zijn voor ons twee dingen. Allereerst: we willen op een eigentijdse manier kerk zijn.
Aansprekend en laagdrempelig. Ten tweede: daarbij gaat het uiteindelijk om de inhoud, de
boodschap. En dat is de boodschap van God, gebaseerd op het Woord van God, de bijbel. Ons
verlangen voor de komende jaren is op een eigentijdse manier de boodschap van God te horen en uit
te dragen. We hopen dat op die manier onze gemeente gezegend mag worden en zelf tot zegen mag
zijn.

Hoofdstuk 2. De kerkdienst
2.1
Het doel van de kerkdienst
Zoals gezegd: het hart van het gemeente-zijn is de kerkdienst. Doel van de kerkdienst is voor ons dat
we God en elkaar ontmoeten en een boodschap horen die gebaseerd is op de bijbel en actueel is
voor het leven als christen vandaag. Het is ons verlangen dat iedereen zich in de kerk thuis voelt en
dat jong en ouder, meer en minder kerkelijk betrokken, zich aangesproken weten. Belangrijk zijn juist
hier de twee dingen die we als uitgangspunten hebben genoemd bij ons verlangen als gemeente
voor de toekomst (hoofdstuk 1.3): dat we op een eigentijdse, aansprekende en laagdrempelige
manier gemeente zijn en tegelijk de inhoud centraal staat. Voor de inhoud is het belangrijk dat de
voorganger de bijbel als norm erkent en tegelijk de woorden van de bijbel weet te betrekken op het
leven van vandaag. Belangrijk is ook dat het werk van de Here Jezus en de betekenis daarvan voor
ons leven een centrale plek hebben in de verkondiging.
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2.2
Zingen tijdens de kerkdienst
Op dit moment zingen we tijdens ‘gewone’ diensten uit het Liedboek voor de kerken en de
Evangelische Liedbundel. Tijdens ‘bijzondere’ diensten wordt er ook gebruik gemaakt van andere
bundels. De gemeentezang wordt meestal begeleid door het orgel, soms ook door andere
instrumenten of met behulp van de beamer.
De komende jaren zal er een nieuw Liedboek uitkomen. Het is ons voornemen dan al snel te kijken of
dit nieuwe Liedboek bij onze gemeente past, en of het wel of niet wenselijk is dat dit het huidige
Liedboek vervangt.
Verder willen we zoeken naar een juiste balans tussen de verschillende manieren van begeleiding.
We staan open voor andere vormen dan alleen het orgel, maar willen hier tegelijk voorzichtig in zijn,
omdat we ons realiseren dat deze dingen voor sommige mensen ook heel gevoelig kunnen liggen. Als
norm geldt voor de ‘gewone’ diensten dat als een lied door middel van andere begeleiding beter tot
zijn recht komt, dit in principe toegestaan is.
Een ander punt van aandacht is het kinderlied. Dit zingen we voordat de kinderen naar de Kinderkerk
gaan. We constateren de laatste tijd dat de kinderliederen die we in de kerk zingen vaak heel anders
zijn dan de liederen die de kinderen op school zingen. Het zou goed zijn dit meer op elkaar af te
stemmen. Met het oog daarop willen wij geregeld vragen om een lijst van school met de liederen die
de kinderen daar zingen, en willen we zorgen dat de school een lijst heeft met de kinderliederen die
we in de kerk zingen. Als we in de kerk ook liederen gaan zingen van school en als de school liederen
gaat zingen van de kerk, kunnen het zingen van kerk en school elkaar versterken en zullen kinderen
bij ons in de kerk meer plezier hebben in het zingen van het kinderlied.
Aandachtspunten voor de komende jaren zijn dus:
 Een goede balans vinden tussen het meer ‘traditionele’ zingen begeleid door het orgel en het
‘nieuwere’ zingen begeleid op een andere manier;
 Het geregeld op elkaar afstemmen van de liederen die de kinderen op school zingen en de
liederen die ze bij ons in de kerk zingen.
2.3
Bijzondere diensten
Naast de ‘gewone’ diensten kennen we een aantal bijzondere diensten. We merken dat deze
diensten in een behoefte voorzien en vaak meer mensen trekken dan een ‘gewone’ morgen- of
avonddienst. Op deze diensten moeten we dus zuinig zijn. Het betreft:
 Gezinsdiensten, die vallen onder Vorming en Toerusting
 Jeugddiensten, die voorbereid worden door de Jeugddienstcommissie
 Ouderendiensten, die – soms in overleg met anderen – voorbereid worden door de predikant
 Themadiensten, die voorbereid worden door de predikant.
Gezinsdiensten
Dit zijn de diensten op de kerkelijke feestdagen, op Bid- en Dankdag en op Israëlzondag. Ze worden
voorbereid met een gezin of een groep uit de gemeente. We merken dat door die voorbereiding
mensen erg bij de dienst betrokken zijn. Hier willen we dus op dezelfde voet mee verder gaan.
Daarnaast vragen we aandacht voor de dienst op Nieuwjaarsdag en de zangdienst op Tweede
Paasdag. Ook deze diensten worden georganiseerd in overleg met Vorming en Toerusting. We
merken dat deze diensten niet heel erg veel mensen trekken. Toch denken we dat het goed is de
kerkdienst op deze dagen te behouden. We willen de komende jaren ons best doen op
Nieuwjaarsdag en Tweede Paasdag goede en aansprekende diensten neer te zetten, waar langzaam
maar zeker meer mensen op afkomen. Mocht blijken dat het aantal bezoekers in deze diensten de
komende jaren juist achteruit gaat, dan zullen we in de kerkenraad het houden van kerkdiensten op
deze dagen moeten heroverwegen.
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Jeugddiensten
Deze worden acht keer per jaar gehouden, van september tot en met april. Na een teruggang lijkt het
bezoek van deze diensten weer toe te nemen. Omdat de komende jaren het aantal tieners (de eerste
doelgroep) waarschijnlijk ook toe zal nemen, is het juist nu belangrijk goede diensten neer te zetten,
die de nieuwe tieners aanspreken. Belangrijk hiervoor is dat de sfeer en de muziek goed zijn en het
thema actueel. Uiteindelijk staat ook in de jeugddiensten de inhoud centraal. De jongeren komen
voor de boodschap, en die moet vooral duidelijk zijn, liever direct en scherp dan soft! Aandachtspunt
voor de komende jaren is dat we de jongeren meer bij de voorbereiding van de diensten betrekken,
bijvoorbeeld door hier vaker catechisatiegroepen voor uit te nodigen.
Ouderendiensten
Hier zijn we nog maar pas mee begonnen. We constateerden dat we veel diensten hebben speciaal
voor gezinnen/ kinderen en jongeren, maar geen diensten voor ouderen. De ouderendiensten die we
inmiddels hebben gehouden werden goed bezocht en positief gewaardeerd. De komende jaren
willen we twee keer per seizoen een ouderendienst organiseren. Bij ouderendiensten staat een
thema centraal dat aansluit bij wat ouderen bezig houdt en zingen we liederen die ze vroeger ook al
zongen.
Themadiensten
Deze diensten zijn nieuw. Het idee om deze diensten te gaan houden is ontstaan toen de kerkenraad
zich bezon op de avonddiensten. We constateren al jaren dat hier maar weinig mensen komen, en
zochten naar een manier om deze diensten nieuw leven in te blazen. We hopen met het organiseren
van themadiensten een antwoord te hebben gevonden. Tijdens de themadiensten staat een bepaald
thema centraal uit ofwel de bijbel of de geloofsleer, ofwel de actualiteit. We hopen dat de thema’s
die behandeld worden de mensen zo aanspreken, dat ze er speciaal voor naar de kerk komen.
Belangrijk hierbij is dus ook een goede PR; de themadiensten moeten vooraf via afkondiging,
kerkblad en website vermeld worden. Om de themadiensten tot een succes te maken is het
belangrijk dat met name de leden van de kerkenraad bepaalde thema’s waarvan ze merken dat die in
de gemeente leven, doorgeven aan de predikant. Vanwege het specifieke karakter ervan kunnen we
in principe alleen aan de eigen predikant vragen themadiensten te houden. Alleen als van een
gastvoorganger bekend is dat hij zich speciaal in een bepaald onderwerp heeft verdiept, kunnen we
hem vragen daarover bij ons eens een themadienst te houden.
Hoofdstuk 3. Jeugdwerk
3.1
Kinderoppas
Leeftijd: 0 t/m 3 jaar.
Doel:
De kinderen een prettig en veilig verblijf aanbieden, zodat ouders in alle rust naar de eredienst
kunnen gaan.
Hiervoor zijn er veel vrijwilligers die oppassen en is er een speciale kinderruimte die veilig is en veel
speelmogelijkheden biedt voor de verschillende leeftijden.
Tevens kunnen vrijwilligers de kinderen eenvoudige boekjes (met plaatjes) voorlezen. Het zou goed
zijn als er ook christelijke boekjes lagen.
3.2
Clubs
Er zijn verschillende clubs:
- Meisjes groep 3 t/m 5 (6 t/m 9 jaar), elke woensdagmiddag
- Meisjes groep 6 t/m 8 (9 t/m 12 jaar), elke maandagavond
- Jongens groep 6 t/m 8 (9 t/m 12 jaar), 1 keer in de 2 weken op donderdagavond
- Meiden voortgezet onderwijs (12 t/m 20 jaar), 1 keer in de 2 weken op woensdagavond.

6

Doel:
De kinderen christelijke waarden meegeven zoals veiligheid, vertrouwen in God en in elkaar, respect
voor de medemens. Dit wordt gedaan op een speelse manier.
Er wordt creatief gewerkt in een gezellige sfeer waardoor vriendschappen worden onderhouden en
bevorderd. De kinderen maken (nader) kennis met de bijbel en het gebed. Ze mogen vaak zelf lezen
en bidden.
De activiteiten van de verschillende clubs worden aangepast aan de doelgroep.
We vinden het heel belangrijk om in groepsverband te werken, zodat kinderen ervaren dat het fijn is
om samen te geloven. We hopen dat ze dat blijven doen, ook als ze 12 jaar en ouder zijn.
3.3
Activiteitencommissie
Deze commissie organiseert tal van activiteiten voor de basisschooljeugd (4 t/m 12 jaar) en voor de
jeugd van het voortgezet onderwijs (12 t/m 18 jaar).
Doel:
Kerkelijke en niet-kerkelijke jeugd betrekken bij de kerk d.m.v. allerlei uitdagende activiteiten.
Persoonlijk contact krijgen en houden met de jongeren!
Door deze activiteiten te organiseren, creëren we ontmoeting en verbondenheid met en tussen de
jongeren. Jongeren ervaren een open sfeer, saamhorigheid en gezelligheid. Zo willen we als kerk
aandacht geven aan de jongeren.
Ze worden uitgedaagd om zelf mee te helpen met het voorbereiden en uitvoeren van diverse
activiteiten die goed bij de doelgroep passen. Door goed naar de jongeren te luisteren worden er
steeds nieuwe activiteiten verzonnen, zodat het afwisselend blijft. Jongeren vanaf 16 jaar worden
gevraagd om mee te helpen.
3.4
Kinderkerk
Tijdens de reguliere zondagmorgendiensten is er voor de basisschooljeugd Kinderkerk in twee
groepen:
-Groep 1 t/m 4
(Naast de reguliere leiding wordt gebruikt gemaakt van ‘helpende handen’);
- Groep 5 t/m 8.
Op dit moment is er voor de kinderen van groep 7-8 op de laatste zondag van de maand geen
Kinderkerk. De bedoeling hiervan is dat de oudere kinderen alvast kunnen wennen aan het bijwonen
van een gewone kerkdienst. Het zou goed zijn dit de komende tijd samen met de Kinderkerk te
evalueren en vervolgens te kijken of we dit in de toekomst zo willen houden, terug willen draaien of
juist uit willen breiden.
Bij de Kinderkerk wordt gebruik gemaakt van de methode “Vertel het maar”. De vertellingen zijn
afgestemd op de leeftijd van de groepen.
Duur: ongeveer 20 minuten.
13 Personen geven leiding d.m.v. een roulatieschema (1 x per 6 weken).
Doel:
Kinderen het evangelie overbrengen en (nader) kennis laten maken met de Bijbel en Jezus en zo een
basis leggen voor hun geloofsovertuiging. We hopen dat ze daar later aan terug zullen denken en dat
ze hun hart op een gegeven moment aan Jezus zullen geven.
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3.5
Jeugddienstcommissie
Een enthousiaste groep die 8 jeugddiensten per seizoen voorbereidt aan de hand van een jaarthema.
Elke dienst heeft een duidelijke boodschap en eigentijdse muziek. De meeste diensten worden geleid
door de eigen voorganger.
Doel:
Jongeren binden en inspireren in de hoop dat ze de betekenis van het Woord van God voor hun
leven gaan ontdekken, zijn liefde gaan ervaren en zich daarvoor steeds meer openstellen. Het zou
geweldig zijn als ze het fijn vinden om samen naar de kerk te gaan. Groepsverband en groepsbinding
zijn erg belangrijk.
Jongeren worden ook betrokken bij de voorbereiding en viering van de diensten.
3.6
Jeugdraad
Dit is een overkoepelend orgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de: activiteitencommissie,
clubs, jeugddienstcommissie, Kinderkerk en de jeugddiaken en de jeugdouderling. De jeugdouderling
is voorzitter. Verder hebben de penningmeester en een onafhankelijk lid zitting in de jeugdraad.
Doel:
De jeugdraad heeft een coördinerende en stimulerende taak. Daarvoor is een goede samenwerking
belangrijk en een organisatie die gestructureerd verloopt. Er is aandacht voor elkaar en men
ondersteunt elkaar bij het uitvoeren van de taken die verdeeld worden.
Het is erg belangrijk om persoonlijke contacten te leggen en te onderhouden met de jeugd.
Gelukkig kan de jeugdraad altijd een beroep doen op de vele vrijwilligers. We streven ernaar om elk
jaar een bedankavond te organiseren voor deze vrijwilligers. Dankzij hen kunnen er elk jaar weer vele
activiteiten georganiseerd worden. We hopen dat we in de toekomst genoeg vrijwilligers blijven
houden.
D.m.v. de talentenbank kunnen we nieuwe vrijwilligers benaderen.
3.7

Catechisatie

Doel:
Ons grootste verlangen is dat jongeren een relatie hebben/krijgen met de Here Jezus. Daarnaast
hebben we als doelen dat ze een algemene bijbelkennis hebben, de meerwaarde van het christelijk
geloof gaan zien en toegerust worden voor het leven als christen vandaag. Tenslotte hopen we dat
de jongeren een persoonlijke keuze voor de Here God maken, wat tot uiting komt in hun beslissing
om belijdenis van het geloof af te gaan leggen.
Uit deze doelen volgt de stof die we willen behandelen. De belangrijkste lesstof is de bijbel. Het zou
natuurlijk geweldig zijn als we ook dingen uit de kerkgeschiedenis of uit een belijdenisgeschrift
zouden kunnen behandelen, maar in deze tijd waarin de bijbelkennis vaak tegenvalt, vinden we
aandacht voor de bijbel echt het belangrijkste. Als we tussendoor iets uit de kerkgeschiedenis of een
belijdenisgeschrift aan de orde kunnen stellen, is dat meegenomen.
We merken in de praktijk dat het niet altijd makkelijk is om catechisatie te geven. Het is vaak moeilijk
om jongeren te interesseren in de dingen van het geloof. Als het gaat om ons grote verlangen dat
jongeren een relatie hebben/krijgen met de Here Jezus, is er dan ook meer nodig. Om te beginnen
willen we juist vanuit de catechese wijzen op het belang van huisgodsdienst. Wat zou het waardevol
zijn als vanuit de kerk gestimuleerd wordt dat in de gezinnen uit de bijbel wordt gelezen. Wat is het
ook belangrijk dat ouders hun kind(eren) werkelijk voorgaan op de weg van het geloof, en stimuleren
naar de catechisatie te gaan. Vervolgens hebben we het gevoel dat het goed zou zijn als er in de kerk
naast de catechese een andere plek zou ontstaan, waar jongeren van de gemeente elkaar konden
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ontmoeten. De catechisatie is dan voor het wat ‘serieuzere’ werk, en die andere plek meer voor de
gezelligheid. Op dit moment lijkt de catechisatie in beide te moeten voorzien, en dat is niet
makkelijk. Bovendien zou zo’n andere plek heel goed zijn voor de onderlinge binding van de jongeren
van de gemeente, wat een heel belangrijk hulpmiddel voor ze kan zijn om (samen) te (blijven)
geloven. We spreken de dringende wens uit dat in de komende periode de mogelijkheid voor het
creëren van een gezellige ontmoetingsplek voor de jeugd serieus wordt bekeken.
3.8

Toekomst

Bijzondere aandachtspunten voor de komende jaren:
- Jongensclub opzetten voor het voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar).
Hiervoor zouden we graag meer mannelijke leiders willen hebben. Hier wordt al aan gewerkt.
- Jongeren en ook de ouders meer betrekken bij de activiteiten. Samen kerk zijn en zo de
betrokkenheid tussen jeugd en ouderen vergroten. Aandacht blijven schenken aan het relationeel
werken. Het is natuurlijk erg belangrijk om aantrekkelijke activiteiten te organiseren, maar we mogen
niet vergeten om aan de relatie met de jeugd te blijven werken.
Voor advies en deskundigheidsbevordering kunnen we een beroep doen op Jeugdwerkbureau STAP
in Ommen.

Hoofdstuk 4. Evangelisatie
4.1
Visie
Uitgangspunt voor het evangelisatiewerk is voor ons Matteüs 4:18-22, 5:1-2 en 13-16. In deze
bijbelgedeeltes rust Jezus zijn leerlingen toe om getuigend christen te zijn en geeft Hij hen hiervoor
gereedschappen mee. In Mattëus 4 roept Jezus een paar vissers om Hem te volgen. Hij belooft van
hen “vissers van mensen” te maken. In Matteüs 5 noemt Hij de gemeente “het zout van de aarde” en
“het licht in de wereld”. Dat zijn we. Dus: als we werkelijk christen zijn of gemeente zijn zoals de Here
Jezus dat bedoelt, zijn we per definitie missionair!
Evangelisatie heeft dan ook niet in de eerste plaats te maken met allerlei activiteiten die
ondernomen worden, maar vooral met hoe wij als gemeenteleden staan op de plek waar God ons
geplaatst heeft, in ons gezin, op ons werk, op school en in ons dorp. Daarnaast zoeken we ook als
gemeente naar hoe het evangelie van Gods liefde in Jezus Christus in onze omgeving bekend kan
worden gemaakt. Ook voor evangelisatie geldt dat dit niet door onszelf te organiseren is. Het is de
Heilige Geest die mensen tot Christus brengt. De gemeente is steeds op zoek naar hoe zij daarin een
kanaal voor de Geest kan zijn. De ervaring is dat vooral kinderen en jongeren vaak (nog) open staan
voor het Evangelie.
4.2
Aandachtspunten
Omdat de toenemende ontkerkelijking en vervreemding van het geloof waarschijnlijk ook aan onze
gemeente niet voorbij zal gaan, heeft de evangelisatiecommissie een belangrijke taak. Juist in deze
tijd weten we ons geroepen mensen te houden bij of te winnen voor het geloof in de Here Jezus!
Enkele bijzondere aandachtspunten voor de evangelisatiecommissie de komende jaren zijn:
 Werving voor de kerkdiensten. Zoals eerder verwoord: de kerkdiensten staan voor ons
centraal. Hoe kunnen we mensen hier (weer) krijgen? Belangrijk is dat mensen weten dat er
in de kerk echt iets gebeurt en op een positieve manier worden uitgenodigd. We willen ons
de komende jaren verder bezinnen op hoe we dit het beste kunnen doen. Daarbij willen we
gebruik maken van de ervaring dat als we iets organiseren voor kinderen, de ouders vaak ook
komen. Vooral als de school meewerkt aan onze diensten, komen er veel kinderen en ouders
in de kerk die we anders niet zien. We willen de komende jaren kijken of we in en rond de
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kerkdienst meer aan kunnen bieden voor de kinderen en of we de samenwerking met school
uit kunnen breiden.
 Een goede samenwerking met de kerkenraad en het ouderlingenberaad+, om samen steeds
meer gemeenteleden kennis te laten maken met het evangelie.
 Bezinning op de vraag hoe we in contact kunnen komen met spirituele zoekers die niet in de
kerk komen. Hoe kunnen we hen toch bereiken?
4.3
Activiteiten
Activiteiten die we de komende jaren willen (blijven) organiseren zijn:
 Alpha en Youth Alpha
Op deze cursus maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je
als groep bij elkaar. De cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je
naar een boeiende inleiding over een onderwerp van het christelijk geloof. Daarna praat je in
kleine groepjes door. Het is inmiddels al weer een paar jaar geleden dat deze cursus is
gegeven. Het is belangrijk dat we deze cursus eens in de zoveel tijd aanbieden. Het is ook
belangrijk dat met name predikant en ouderlingen in het contact met ‘zoekende’
gemeenteleden polsen of ze belangstelling voor deze cursus zouden hebben, als die zou
worden aangeboden.
 Gemeente Groei Groep
In het onderwijs van Jezus ontdekken we drie cirkels van mensen om Hem heen. Jezus sprak
tot grote groepen, bijv. met de spijziging van de 5000. Hij sprak ook met individuen, bijv. de
Samaritaanse vrouw. Daarnaast had Jezus een kleine groep mensen om zich heen verzameld,
de discipelen, met wie Hij de dingen van de Vader besprak.
Ook in ons eigen geestelijk en kerkelijk leven kunnen we deze drie cirkels terug vinden. Op
zondag ontmoeten we elkaar als de 'grote gemeente', die bijeenkomt om de lofzang te
zingen en het Woord te horen. We kennen ook het persoonlijk gebed en bijbellezen. Maar
ook voor ons is die 'tussenschakel' tussen het persoonlijke en het massale van belang: de
kleine groep (in dit geval bestaande uit min. 7 en max. 15 personen), die regelmatig
samenkomt om met elkaar Gods Woord te lezen en het persoonlijke geloof en alledaagse
dingen te delen. Dat is de Gemeente Groei Groep.
We merken helaas dat de Gemeente Groei Groep in de gemeente nog niet zo leeft. Er is op
dit moment één groep, en die ‘groeit’ nauwelijks in getal. Ons verlangen is het aantal
groeigroepen de komende jaren uit te breiden. Daarvoor is het belangrijk dat mensen de
waarde van de ontmoeting en het geloofsgesprek in de kleine groep gaan zien!
 Vakantie Bijbel Week
De Vakantie Bijbel Week, kortweg VBW, is een feestelijke ‘actie' van drie dagen in de laatste
week van de schoolvakantie, om kinderen het goede nieuws van Jezus te vertellen. De VBW
wordt aangeboden door De Schoof en de Kruiskerk samen. Er is een speciale commissie die
namens beide kerken deze dagen organiseert.
Doel: door het vertellen van een bijbelverhaal, het spelen van sketches, gesprekjes met
kinderen in kleine groepjes en door verschillende andere activiteiten als knutselen,
(buiten)spelletjes en samen eten, willen we kinderen in een sfeer van veiligheid en
gezelligheid op het spoor zetten van God en de bijbel.
Doelgroep: de VBW is bedoeld voor kinderen van de basisschool. Vanwege de
laagdrempeligheid hopen we ook randkerkelijke kinderen te mogen ontmoeten.
Materiaal: de HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) geeft jaarlijks een map uit om je
eigen VBW te organiseren. Hier staat in principe alles in, zelfs een lied dat speciaal
geschreven is bij het thema.
De VBW is inmiddels één keer georganiseerd, en was een groot succes. Ons verlangen is dat
de VBW blijft, en steeds meer kinderen mag bereiken!

10
 De Ontmoetingsdienst
Dit is een openluchtdienst die we één keer per jaar organiseren. De dienst staat onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad en wordt door de evangelisatiecommissie
voorbereid. We merken dat hier mensen komen die we in de kerk normaal gesproken niet
zien. Het is de uitdaging om juist deze mensen laagdrempelig én inhoudelijk een boodschap
mee te geven vanuit de bijbel. We weten ons geroepen elk jaar weer een aansprekende
dienst neer te zetten.
 Preekbespreking
Minimaal één keer per jaar organiseert de evangelisatiecommissie een preekbespreking.
Doel hiervan is allereerst het toerusten van de meer meelevende kern van de gemeente.
 Plaatselijke evangelisatieactie
In het verleden had de evangelisatiecommissie een eigen kraam op de avondmarkt. De
avondmarkt lijkt echter voorlopig niet meer georganiseerd te worden. Daarom onderzoekt
de evangelisatiecommissie de mogelijkheid om zelf iets op te zetten om mensen in aanraking
te brengen met het evangelie. Dit vraagt de komende periode verdere doordenking.
 Bijbelquiz
Jaarlijks (de maandag na de Nationale Bijbelzondag) is er in “De Schoof” een bijbelquiz. Het is
een leuke een leerzame avond, waarin we op een ontspannen manier bezig zijn met het
Woord van God.
 Evangelisatieblad
Rond Kerst en Pasen wordt het evangelisatieblad “Echo” of “Elisabet” bij alle gemeenteleden
thuis bezorgd. Bij dit blad komt een uitnodiging met daarop de vermelding van onze
kerkdiensten en eventueel ook andere activiteiten.
 Vakantie-Bijbel-Gidsje
Dit gidsje wordt jaarlijks bij het vakantienummer van het kerkblad gevoegd. Gemeenteleden
die geen kerkblad ontvangen, krijgen een exemplaar van de evangelisatiecommissie, met
daarbij een uitnodiging voor de kerkdiensten en andere activiteiten.
 Eenmalige projecten
De IZB (Inwendige Zendingsbond) ontwikkelt programma’s voor zending in Nederland. Achter
de projecten zit een diep verlangen om met het evangelie present te zijn in de samenleving.
Als plaatselijke gemeente die dat verlangen herkent, kunnen we dankbaar gebruik maken van
de kennis en expertise van de IZB. De evangelisatiecommissie streeft ernaar jaarlijks een
passend programma uit te zoeken om mee aan de slag te gaan – of om mee te doen aan een
groot missionair project, zoals dat op z’n tijd door verschillende christelijke organisaties
(waaronder vaak de IZB) wordt georganiseerd.

Hoofdstuk 5. Overige onderwerpen
5.1
Kerk en Israël
Uitgangspunt voor het beleid met betrekking tot Israël is wat de kerkorde van onze kerk noemt onze
“onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël”. Israël staat vandaag de dag voortdurend onder
kritiek. Soms ook terecht. Echter: het is en blijft het volk van God. De weg die de Here God in het
verleden met Israël is gegaan en zijn belofte van blijvende trouw voor dit volk dragen deze
verbondenheid.
We merken om ons heen dat Israël in de gemeente weinig leeft. Het belangrijkste doel van ons
beleid is te proberen hier voorzichtig verandering in aan te brengen. Daartoe denken we om te
beginnen dat het belangrijk is dat de gezinsdienst op Israëlzondag behouden blijft. Het lijkt ons goed
dat deze dienst – in tegenstelling tot de andere gezinsdiensten – elk jaar opnieuw voorbereid wordt
door een vaste commissie, de huidige commissie Israëlzondag. Daarnaast denken we dat het goed
zou zijn om leuke dingen te organiseren die met Israël te maken hebben, bijvoorbeeld één keer per
jaar een Israëlavond of een uitje. Verder willen we op z’n tijd lectuur verspreiden die de huidige
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ontwikkelingen rond Israël probeert te plaatsen in bijbels licht. Tenslotte zien we mogelijkheden in
de plannen om ’s avonds eens in de zoveel tijd themadiensten te organiseren. In deze diensten zou
het ook een keer over Israël kunnen gaan.
Om dit alles te bereiken is het nodig dat de commissie met een paar mensen wordt uitgebreid. In de
komende periode willen we daarnaast gaan kijken in hoeverre we samen kunnen werken met andere
gemeentes, bijvoorbeeld met hervormd en gereformeerd Vroomshoop. Samen kunnen we
waarschijnlijk meer organiseren dan alleen. Omdat het werkterrein van de commissie Israëlzondag
door deze plannen behoorlijk wordt verbreed, heeft deze commissie voortaan een nieuwe naam die
de lading beter dekt: “Commissie Kerk en Israël”.
5.2
Contact Kruiskerk
De afgelopen jaren is het contact met de andere kerk in het dorp, de Kruiskerk, gereformeerd
vrijgemaakt, toegenomen. Deze ontwikkeling juichen we toe. In het verleden keken we wat op elkaar
neer – en we zijn blij dat dit nu voorbij lijkt te zijn. Tegelijk realiseren we ons dat het groeiende
contact met de Kruiskerk voor sommige gemeenteleden ook lastig is. Er zijn mensen die nog altijd
moeite hebben met dingen die ze in het verleden hebben meegemaakt.
In de toekomst willen we rekening houden met deze gevoeligheden. Tegelijk willen we daar ook niet
bij blijven staan. De afgelopen jaren hebben de kerkenraden van beide kerken elkaar een paar keer
ontmoet. Deze ontmoetingen waren goed, open, respectvol. Daarnaast is er een aantal activiteiten
gezamenlijk georganiseerd, namelijk de Alpha en de Youth Alpha en de Vakantie Bijbel Week. Deze
dingen willen we heel graag samen blijven doen. Ons voornemen voor de komende jaren is elkaar als
kerkenraden geregeld te blijven ontmoeten en de samenwerking ook op andere terreinen uit te
breiden. We hebben het gevoel dat er buiten de kerkdiensten om samen heel veel mogelijk moet
zijn. We zien onze kerken voorlopig niet één worden – en het is goed dat hier ook eerlijk te
verwoorden. We verlangen er wel naar als beide kerken meer samen op te trekken en zo gezamenlijk
op een goede manier aanwezig te zijn in het dorp.
5.3
Jaarthema
De afgelopen jaren hebben we in de gemeente gewerkt vanuit een jaarthema. Dit hebben we
ervaren als zeer positief. Het jaarthema werd in overleg met de predikant met het oog op het nieuwe
thema van de wijkcontactavonden door Vorming en Toerusting aangedragen op het
ouderlingenberaad+ en vervolgens vastgesteld in de kerkenraad. Ook de jeugdraad en de
jeugddienstcommissie sloten zich hierbij aan. Zo was er eenheid tussen de verschillende activiteiten
die tijdens het seizoen werden aangeboden. Het lijkt ons voor de komende jaren wenselijk op deze
manier te blijven werken.
5.4
Doelgroepgerichte avonden
De afgelopen jaren zijn we begonnen met het aanbieden van “doelgroepgerichte avonden”. Avonden
gericht op mensen van een bepaalde – in kerkelijk opzicht soms kwetsbare – doelgroep. Het blijkt
vruchtbaar om gemeenteleden op deze manier met elkaar in contact te brengen. Doel is op deze
avonden het geloofsleven van deze mensen en hun betrokkenheid bij de gemeente een nieuwe
impuls te geven.
Voor de komende jaren hebben we voor de doelgroepgerichte avonden het volgende schema
vastgesteld:
 Doelgroep doopouders: één keer per jaar, jaarlijks in januari/februari
 Doelgroep jong-gehuwden: één keer per twee jaar, voorjaar 2013, 2015 en 2017
 Doelgroep nieuw-ingekomenen: één keer per twee jaar, voorjaar 2014 en 2016
 Doelgroep oud-kerkenraadsleden: één keer per vier jaar, voorjaar 2014.
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Deze avonden worden georganiseerd vanuit het ouderlingenberaad+. De avonden worden
voorbereid door de predikant en een ouderling. Bij bepaalde avonden kan het goed zijn mensen uit
de doelgroep bij de voorbereiding te betrekken.
5.5
Bezoekwerk
Het bezoekwerk is één van de sterke punten van onze gemeente. We zijn in de bevoorrechte positie
dat we voldoende ouderlingen hebben en dat die samen met hun bezoekbroeder of –zuster in staat
zijn om alle gemeenteleden – in zoverre die dat op prijs stellen – te bezoeken. Dit willen we
koesteren. Tegelijk moeten we alert zijn dat de belasting voor de ouderlingen en bezoekbroeders en
–zusters niet te groot wordt.
We merken dat voor de mensen die het bezoekwerk doen, een stukje toerusting belangrijk is. Met
het oog daarop hebben we het ouderlingenberaad+. In het ouderlingenberaad+ ontmoeten de
pastorale ouderlingen, de ouderling Vorming en Toerusting en de bezoekbroeders en –zusters elkaar.
We bezinnen ons op wat we in het bezoekwerk doen en waarom we het doen, delen ervaringen en
helpen elkaar verder. Aandachtspunt voor de komende jaren is dat we als ouderlingenberaad+
geregeld bij elkaar komen en echt als team functioneren.
Aandachtspunt voor het concrete bezoekwerk de komende jaren zijn twee doelgroepen, namelijk de
ouderen en de randkerkelijken.
 Voor de pastorale zorg voor ouderen in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en woningen met
een speciaal zorgpunt hebben we een extra ouderling aangesteld, in eerste instantie voor
een periode van twee jaar. We zien dat deze ouderling veel goed en dankbaar werk kan
doen, en willen dan ook de komende jaren blijven proberen speciaal voor dit werk een
ouderling vrij te maken. Dankzij het werk dat deze extra ouderling verricht, zijn de wijken
voor de ‘gewone’ ouderlingen wat kleiner geworden, en kunnen die nu bijvoorbeeld aan de
ouderen in hun wijk extra aandacht besteden.
 Met het oog op het bezoekwerk bij randkerkelijken merken we dat het belangrijk is een
relatie met ze op te bouwen. Daarom is ons voornemen voor de komende periode als we
ergens welkom zijn en een goed contact hebben gehad, niet te lang te wachten met een
volgend bezoek, maar dit adres prioriteit te geven. Anders bouw je immers geen relatie op
en moet je weer van voor af aan beginnen. In het kader van de aandacht voor de
randkerkelijken willen we er nog weer extra op letten dat we de jongeren (en hun ouders!)
en de twintigers/dertigers niet uit het oog verliezen. Dit blijkt ook in onze gemeente een
kwetsbare groep te zijn. Binnen het ouderlingenberaad+ moeten we ons voortdurend
afvragen hoe we deze mensen het beste kunnen bereiken.
Ons voornemen is om alle adressen in de wijk één keer per twee jaar te bezoeken, als dat niet lukt
minimaal één keer per ambtsperiode van vier jaar – maar daarbij ouderen en randkerkelijken
voorrang te geven.
5.6
Vrijwilligerswerk
Een ander sterk punt in onze gemeente is het vrijwilligerswerk. Op vele manieren zetten vele
vrijwilligers zich voor de gemeente in. Heel bijzonder wat er op die manier allemaal gebeurt!
Tegelijk merken we dat het vandaag de dag niet meer vanzelfsprekend is dat mensen zich als
vrijwilliger gaan of blijven inzetten. Dat geldt zowel binnen als buiten de kerk. Daarom moeten we
zuinig zijn op de vrijwilligers die we hebben. En als we nieuwe vrijwilligers willen vinden, moeten we
die op een zorgvuldige manier benaderen.
Met het oog op met name die zorgvuldigheid willen we de komende jaren gaan werken met een
“coördinator vrijwilligerswerk”. De bedoeling is dat de coördinator bijhoudt wie er voor een bepaalde
functie is benaderd, en wat zijn of haar reactie daarop was. Als er vervolgens ergens anders een
nieuwe vrijwilliger nodig is, vragen we eerst aan de coördinator of die bepaalde mensen weet die we
hier goed voor zouden kunnen benaderen. En als een commissie zelf bepaalde namen heeft, vraagt
die commissie voordat ze iemand benadert eerst aan de coördinator of die denkt dat die persoon
inderdaad benaderd kan worden. Zo hopen we te voorkomen dat mensen in een korte periode te
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vaak voor verschillende functies worden gevraagd én dat mensen worden gevraagd voor functies die
niet bij ze passen – of juist niet worden gevraagd voor functies die net wel bij ze passen.
De coördinator zal zoeken naar manieren om onze waardering voor vrijwilligers meer te laten blijken.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het organiseren van een vrijwilligersavond. Naast het
coördineren van het vrijwilligerswerk zelf zal hij een talentenbank opzetten. We hopen dat we in de
toekomst bij het zoeken naar nieuwe vrijwilligers steeds meer uit deze talentenbank kunnen gaan
putten.
Op dit moment staat er nog veel open. In het seizoen 2012-2013 zal de “coördinator
vrijwilligerswerk” het vrijwilligersbeleid verder opzetten. Hierbij kan hij zich laten adviseren door
bijvoorbeeld Stichting De Welle, die op dit gebied veel ervaring heeft. We hopen dat in het seizoen
2013-2014 alles dan echt loopt. Na dat seizoen willen we het nieuwe vrijwilligersbeleid evalueren.
Dan besluiten we ook of de coördinator wel of niet aan bepaalde termijnen gebonden is, waar hij
precies onder valt en of het in verband met geheimhouding wenselijk (en haalbaar!) is dat hij lid is
van de kerkenraad. Totdat we hierover definitieve besluiten hebben genomen, zit de coördinator in
de kerkenraad en valt zijn werk onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad als geheel.
5.7
Diaconaat
Diaconaat is de hulp aan de medemens in nood. Dit is altijd al één van de kerntaken geweest van de
kerk. De diaken mag de barmhartigheid van de Goede Herder zichtbaar maken in de wereld.
De diakenen hebben een taak in de kerkdienst, door middel van het inzamelen van de liefdegaven en
de dienst aan de tafel. Op die manier wordt het diaconaat getrokken in het hart van het gemeentezijn.
Daarnaast is er natuurlijk de taak van de diakenen buiten de kerkdienst. Het college van diakenen
probeert de dienst der barmhartigheid gestalte te geven door het bieden van hulp aan allen die dit
nodig hebben. Dit allereerst in onze eigen woonplaats, en dat dan niet alleen bij mensen die lid zijn
van onze gemeente. Verder draagt de diaconie bij en neemt ze deel aan verschillende
welzijnsvoorzieningen. Ze steunt landelijke diaconale instellingen en wereldwijde projecten.
Het college van diakenen zet zich hier gezamenlijk voor in. Daarnaast heeft elke diaken binnen het
college zijn of haar eigen taak. Deze taken per diaken worden opgesomd in het gemeentegidsje,
zodat iedereen weet bij welke diaken hij of zij voor bepaalde dingen moet zijn.
De inkomsten van de diaconie bestaan uit de opbrengst van haar collecten, giften, bijdragen en
legaten. Belangrijkste zorg voor de komende jaren is de inkomsten op peil te houden. De diaconie wil
graag meer doen dan ze middelen heeft. Bovendien zou het in de huidige economische
omstandigheden goed zijn extra middelen achter de hand te hebben, om in geval van nood mensen
voort te kunnen helpen. De afgelopen jaren is de oudijzeractie bedacht. Dit was een groot succes. Dit
soort dingen zullen we in de toekomst moeten blijven doen.
Enkele bijzondere aandachtspunten voor de komende jaren zijn:
 Gezien de beperktheid van onze middelen zullen we bij uitgaven voortdurend af moeten
wegen of ze werkelijk een diaconaal doel dienen;
 Voortdurend de juiste balans zoeken tussen aan de ene kant het besteden van onze
middelen aan diaconale doelen, en aan de andere kant het nemen van onze
verantwoordelijkheid in het bestrijden van het begrotingstekort;
 Naast de gewone middelen van inkomsten nieuwe methoden vinden van inkomstenwerving,
bijvoorbeeld dus acties;
 Alert zijn op financiële nood in onze omgeving, daar indien gewenst direct op reageren – en
er dus ook voor zorgen dat daar de middelen voor zijn;
 Het stimuleren van het diaconale bewustzijn van gemeenteleden;
 In het kader daarvan het onderzoeken van de mogelijkheid tot het steunen van een
diaconaal project.
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5.8
Geldzaken en beheer
Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente,
behalve die die door de diaconie en de zending worden behartigd. Het zorgt ervoor dat de inkomsten
en uitgaven in evenwicht blijven, regelt de salariëring van de predikant en de organisten, beheert en
onderhoudt de kerkelijke gebouwen, beheert de financiële reserves, houdt de registers van de
gemeenteleden bij en is tevens verantwoordelijk voor een evenwichtige verdeling van de kosten van
de gezamenlijke exploitatie van de Protestantse Gemeente te Daarlerveen.
Van het College van Kerkrentmeesters hebben zes leden zitting in de kerkenraad. Elk lid van het
College heeft zijn of haar taak. De financiële administratie wordt verzorgd door twee
administrateurs. Daar de inkomsten uit bezit of goederen marginaal zijn, is het College van
Kerkrentmeesters hoofdzakelijk aangewezen op “levend geld”, namelijk bijdragen van de
gemeenteleden zelf. Deze bijdragen bestaan uit jaarlijkse vrijwillige bijdragen, collecten tijdens de
kerkdiensten, giften, legaten en vergoedingen voor de verhuur van de kerkelijke gebouwen. Voorts
brengt de “Stichting Kerkopbouw” jaarlijks geld bijeen voor kerkelijke doeleinden, waaronder de
bevordering van het pastorale werk en extra, niet in de begroting opgenomen, projecten.
De vorming van de Protestantse Kerk in Nederland heeft landelijk gezien grote financiële gevolgen
gehad voor met name de kleinere gemeenten. Het College van Kerkrentmeesters voorziet dat de
druk op de begroting daardoor de komende jaren tot een begrotingstekort zal leiden. Een aantal van
onderstaande aandachtspunten voor de komende jaren is mede gericht op het terugdringen van dat
begrotingstekort.
Enkele bijzondere aandachtspunten voor de komende jaren zijn:
 Op het gebied van financiën en beheer al het mogelijke doen ten dienste van de pastorale
arbeid in en opbouw van onze gemeente;
 Het handhaven van een financiële situatie, waarbij het mogelijk is een volledige
predikantsplaats in stand te houden;
 Het handhaven van een financiële reserve voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen,
zodat deze gebouwen in goede staat kunnen worden gehouden;
 De extra collecte, in eerdere jaren ingesteld om een eventueel begrotingstekort te
voorkomen, voortzetten;
 Indien nodig, eventueel in overleg met de Stichting Kerkopbouw, nieuwe acties opzetten.
5.9
Overige aandachtspunten
Er zijn heel wat onderdelen van het gemeente-zijn die in dit beleidsplan niet genoemd worden. Dat
komt omdat we ervoor hebben gekozen met name die dingen te beschrijven die vanuit de gemeente
zijn aangedragen en/of die in onze ogen de komende jaren extra aandacht verdienen. Voor de
dingen die niet zijn genoemd, geldt in principe dat we gewoon op dezelfde voet verder willen gaan.
Drie onderwerpen die niet eerder zijn genoemd, stippen we hier nog wel kort aan:
1. Er zijn drie echte kringen in de gemeente: de gebedskring, de Bijbelkring en de gesprekskring
Geloven op maandag. Op zichzelf functioneren die drie kringen prima. De deelnemers
ervaren het over het algemeen als goed en zinvol. Jammer is echter dat de groep deelnemers
aan deze kringen vaak al jaren dezelfde is, en dat er maar moeilijk mensen bij komen. Voor
deze kringen geldt dus hetzelfde aandachtspunt als bij de Gemeente Groei Groep: het zou
goed zijn als meer mensen hieraan mee gingen doen!
2. We maken ons wat zorgen over de vrouwengroepen, “Servio” en “Dominique”. De
vrouwengroepen nemen een waardevolle plaats in binnen onze gemeente. We merken
alleen dat op beide verenigingen de leden steeds ouder worden, en er weinig nieuwe
(jongere) leden bij komen. Met name voor “Servio” begint dat een probleem te worden. Het
zou goed zijn de komende tijd met de beide vrouwengroepen in gesprek te gaan over de
vraag hoe zij de toekomst zien en hoe we samen het voortbestaan van met name “Servio”
veilig kunnen stellen.
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3. De laatste jaren zijn we tijdens de kerkdiensten steeds meer gebruik gaan maken van de
beamer. De presentaties hiervoor worden gemaakt door het beamteam. Een belangrijk
stukje werk, omdat het zo direct verbonden is met het hart van ons gemeente-zijn, de
kerkdienst. We zijn blij met het vele werk dat het beamteam doet. Tegelijk hebben we het
gevoel dat het voor een kleine groep mensen soms een hele belasting is. Eigenlijk hebben we
daar niet eens goed zicht op – en dat is niet goed. Aandachtspunt voor de komende jaren is
daarom om te beginnen het aanhalen van de banden met het beamteam.

Hoofdstuk 6. Slotwoord
6.1
Omgang beleidsplan
Een beleidsplan op papier zetten is één ding – een beleidsplan uitvoeren is nog iets heel anders. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we met het vorige beleidsplan eigenlijk te weinig hebben gedaan.
Om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt, is het goed het beleidsplan geregeld in de kerkenraad
aan de orde te stellen. We stellen voor dit minstens één keer per jaar te doen, bij voorkeur in de
kerkenraadsvergadering in mei, als het seizoen is afgelopen. We kunnen dan in de voorbereiding van
een nieuw seizoen al vaststellen welke dingen dat nieuwe seizoen prioriteit hebben. Eventueel
kunnen we een onderdeel van het beleid aanscherpen of aanpassen. We nemen ons voor de
opmerkingen die we bij de jaarlijkse bespreking van het beleidsplan maken, op papier te zetten en als
aanhangsel aan dit beleidsplan toe te voegen.
6.2
Samen in de Naam van Jezus
In dit beleidsplan hebben we onze verlangens en aandachtspunten voor de komende jaren
verwoord. Aan het eind van al onze woorden beseffen we dat we voor het slagen daarvan afhankelijk
zijn van de Here God. We bidden om zijn zegen over onze gemeente – die uiteindelijk ook en vooral
zijn gemeente is.
We besluiten dit beleidsplan met een lied, dat past bij hoe we in “De Schoof” gemeente willen zijn,
Lied 218:1 uit de Evangelische Liedbundel:
Samen in de Naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

