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1. Aandachtsgebied Kerkenraad
1.1. Algemene beschrijving van de huidige situatie.
De kerkenraad bestaat uit alle ouderlingen, alle diakenen, alle (ouderling)kerkrentmeesters en de predikante. Alleen in de kerkenraad worden besluiten
genomen die structureel en/of principieel van aard zijn, in overeenstemming met de
kerkorde.
De voorzitters van de ouderlingen, van de diakenen, van de kerkrentmeesters, de
scriba, de predikante en de voorzitter van de kerkenraad vormen samen het
moderamen, het dagelijks bestuur van onze gemeente. Het moderamen bereidt de
kerkenraadsvergaderingen voor door voorstellen te formuleren aangaande de te
nemen beslissingen.
De kerkenraad is relatief groot: 20 ambtsdragers en de predikante. Er zijn momenteel
geen vacatures in de kerkenraad.

1.2. Wat gaat goed?
Voorheen bestond het moderamen uit onder andere de langstzittende ambstdragers
per ambt. Hierdoor wijzigigde de samenstelling van het moderamen jaarlijks. Nu de
voorzitters van de ambten deel uitmaken van het moderamen is de continuïteit
groter. We ervaren dit als een voordeel.
In het seizoen 2014 – 2015 hebben twee leerlingen uit het voortgezet onderwijs hun
maatschappelijke stage in onze kerkelijke gemeente gelopen door bepaalde
activiteiten door hen (mee) te laten organiseren. Dit is door zowel de kerkelijke
gemeente (met name de predikante) als de leerlingen goed bevallen. Voor herhaling
vatbaar!
Het afgelopen jaar is een groep catechisanten ‘op bezoek’ geweest bij het
moderamen. Het doel hiervan was hen te informeren over de taken en werkwijze van
de kerkenraad. De jongeren hebben hun kijk gegeven op de toekomst van de kerk /
onze kerkelijke gemeente en hun eigen rol daarin. Het was een waardevolle
ontmoeting die ook voor herhaling vatbaar is.
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1.3. Wat vraagt aandacht?
We zullen er rekening mee moeten houden dat de huidige omvang van de
kerkenraad door de vergrijzing van de gemeente op langere termijn misschien niet te
handhaven is. De 20-30-ers ontbreken in de kerkenraad. Jonge gemeenteleden zijn
minder zichtbaar in de gangbare activiteiten van de kerk en worden (mede) daardoor
niet door gemeenteleden voorgedragen voor een ambt. Toch zullen we actie moeten
ondernemen om de kerkenraad toekomstbestendig te maken. We willen daartoe
enkele bijzondere plaatsen in de kerkenraad inruimen voor jonge gemeenteleden. Ze
zullen geen ambt vervullen maar meedoen om bekend te worden met de ambten en
het reilen en zeilen van de kerkenraad. De jongeren zullen aangezocht en benoemd
worden of bij een ruime belangstelling door de gemeente verkozen worden.
Op deze manier hopen we vergrijzing van de kerkenraad vóór te zijn.
Een mogelijkheid om met een afgeslankte kerkenraad de gemeente te leiden kan
door te werken met Tijdelijke Commissies. Mensen willen vaak liever meewerken
aan een kortdurend project in plaats van een periode van vier jaar of meer in de
kerkenraad zitten. Het is noodzakelijk dat elke Tijdelijke Commissie via een
ambtsdrager gekoppeld is aan de kerkenraad.

1.4. Hoe gaan we aan de ‘verbeter-punten’ werken?
Het interesseren van jonge gemeenteleden voor het kerkenwerk vraagt de komende
jaren de meeste aandacht. Een aantal initiatieven die daartoe al genomen zijn zullen
we blijven doen:
 Met jongeren in gesprek blijven over de taken en werkwijze van de kerkenraad
en het kerkenwerk in de brede zin van het woord.
 Het bieden van een stageplaats voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs is
een betekenisvolle manier om enkele jongeren kennis te laten maken het
kerkenwerk.
 Jonge gemeenteleden benaderen om een speciale plaats in de kerkenraad in
te nemen. Een goed beeld schetsen van de taken en de werkzijze van de
kerkenraad is daarbij belangrijk.
 Werken aan afslanking van de kerkenraad en meer gebruik van Tijdelijke
Commissies gaan maken.

4

2. Aandachtsgebied Pastorale zorg
2.1. Algemene beschrijving van de huidige situatie.
De gemeente Achlum-Hitzum bestaat uit drie wijken met hieraan gekoppeld een
ouderling en een diaken. De kerntaak van de ouderlingen is om – samen met de
predikant – pastorale ondersteuning te bieden aan de gemeenteleden. Ook aan nietgemeenteleden wordt in voorkomende gevallen niet voorbijgegaan. De bezoekersdienst brengt bezoekjes aan dorpsbewoners die daar behoefte aan hebben. Voor
zover het gemeenteleden betreft is dit in samenspraak met de wijkouderling en
predikant.
Er worden in het winterseizoen van 2015 - 2016 vier ontmoetingsavonden gehouden
in samenwerking met de buurgemeente Arum-Kimswerd. De avonden vinden plaats
in de dorpshuizen van de verschillende dorpen, in groepen van circa 15 personen.
Gemeenteleden kunnen in plaats van voor een gezamenlijke ontmoetingsavond ook
voor persoonlijk huisbezoek kiezen.
Een belangrijke taak voor de predikant is het crisispastoraat in samenwerking met de
wijkouderling. Daarnaast onderhoudt zij contact met niet-gemeenteleden die al dan
niet een kerkelijke achtergrond hebben. Een aantal keren in het winterseizoen is er
bijbelstudie. Ook is de predikant nauw betrokken bij de vorming en toerusting in de
gemeente. Het doopproject is voor ouders met jonge kinderen. Driemaal per jaar
komen zij bijéén rondom het thema geloofsopvoeding.
De ouderlingen hebben drie of vier keer per jaar een ouderlingenoverleg.
Er zijn speciaal twee ouderlingen verkozen om trouw- en rouwdiensten bij te wonen.

2.2. Wat gaat goed?
Het onderwerp van de ontmoetingsavonden wordt eerst besproken op het
ouderlingenoverleg en meestal wordt aangesloten bij het jaarthema van de PKN. Dit
heeft als voordeel dat er voldoende materiaal beschikbaar is waaruit een keuze kan
worden gemaakt. De gezamenlijke keuze wordt dan in de koppels die de
ontmoetingsavonden verzorgen verder uitgewerkt.
De inzet van twee ouderlingen en twee diakenen van rouw en trouw maakt het
mogelijk om met beide ambten vertegenwoordigd te zijn bij de rouw- en
trouwdiensten. Deze ambtsdragers onder andere verkozen zijn op grond van hun
beschikbaarheid door de week.
De wijkouderling/predikant en de bezoekersdienst hebben onderling contact over de
te bezoeken gemeenteleden. Dit heeft als voordeel dat er regelmaat ontstaat en men
elkaar niet voor de voeten loopt.
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2.3. Wat vraagt aandacht?
De gemeente is nu verdeeld in drie wijken. Een andere mogelijkheid dan wijken is de
patorale zorg verdelen op grond van doelgroepen of leeftijdsgroepen.
Doelgroepenpastoraat zal in ieder geval gemakkelijker te organiseren zijn.
Naast de algemene ontmoetingsavonden ook activiteiten aanbieden gericht op een
bepaalde doelgroep of leeftijdsgroep, hiervoor iedereen in de dorpen uitnodigen.
Het is van belang om duidelijk af te spreken wie waar verantwoordelijk voor is. Dit is
vooral van toepassing als het gaat over dingen die afwijken van de normale gang van
zaken en waarbij meerdere partijen betrokken zijn.

2.4. Hoe gaan we aan de ‘verbeter-punten’ werken?
Om tot een nieuwe wijkverdeling te komen is het van belang om te kijken welke
doelgroepen/leeftijdsgroepen in beeld komen. Nagegaan moet worden wat de vooren nadelen van een dergelijke indeling zullen zijn.
In de komende jaren een avond-middag organiseren over een bepaald onderwerp
met eventueel een spreker en hiervoor iedereen in de dorpen uitnodigen. Een
zangavond en of middag organiseren (eventueel met een koor)
Het is belangrijk dat gemaakte afspraken steeds duidelijk worden vastgelegd in de
bestaande besluitenlijst omdat dit een naslag document is voor de zittende en
nieuwe ambtsdragers.
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3. Aandachtsgebied: Diaconaat
3.1. Algemene beschrijving van de huidige situatie.
De diaconie bestaat uit vijf diakenen. Daarnaast zijn speciaal twee diakenen
verkozen om trouw- en rouwdiensten bij te wonen.
De diakenen zijn verantwoordelijk voor het organiseren van het Heilig Avondmaal en
het Heilig Avondmaal voor de zieken. De viering van het ziekenavondmaal is,
aansluitend aan de viering in de kerk, bij een gemeentelid thuis.
De diaconie wordt in haar diaconale werk in de gemeente ondersteund door de
bezoekersdienst. De bezoekersdienst bestaat uit een aantal contactpersonen die het
‘oog en oor’ in een wijkdeel zijn. Zij vragen bezoekdames/-heren een bezoekje te
brengen aan hen die ziek of wat eenzaam zijn.
In het kader van dienst aan de wereld worden de opbrengsten van de collecten aan
goede doelen toegekend. Voor een uitgekozen project wordt speciaal aandacht
gevraagd om daarvoor geld of goederen in te zamelen. Zo werd in 2014 tijdens een
gemeenteavond een presentatie van het werk van de Voedselbank gegeven. Later
is een bazaar gehouden waarvan de opbrengst aan de Voedselbank geschonken is.
Sinds 2014 doet de diaconie ook mee aan het project ‘Famtofam’ in Armenië. In dit
project worden gezinnen financieel ondersteund om hun kinderen naar school te
kunnen laten gaan.

3.2. Wat gaat goed?
De afgelopen jaren waren er geen vacatures in de diaconie waardoor alle taken goed
verdeeld konden worden. De uitbreiding met diakenen van Rouw en Trouw wordt als
waardevol ervaren. Zij zijn onder meer verkozen op grond van hun beschikbaarheid
‘door de week’ voor het bijwonen van rouw- en trouwdiensten. Zo kunnen er altijd
ambtsdragers van beide ambten bij deze speciale diensten aanwezig zijn.
De bezoekersdienst is een onmisbare ondersteuning voor de diaconie én het
pastoraat. Dankzij de bezoekersdienst kunnen zieke en wat eenzame
gemeenteleden regelmatig bezocht worden.
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3.3. Wat vraagt aandacht?
Contactpersonen en zij die gemeenteleden bezoeken willen na een zekere periode
om verschillende redenen afgelost worden. Het vinden van deze mensen, met name
contactpersonen, gaat moeizaam. Het op zich nemen van een taak, die in principe
niet al te veel tijd vraagt, is voor velen een bezwaar: het past niet in het drukke
schema van werk – kinderen opvoeden en vrije tijdsbesteding.
Het langlopende project van ‘Famtofam’ verdient wat meer aandacht .
De nood in de wereld is groot. Daar waar die nood in onze eigen omgeving gelenigd
kan worden zullen we daar zeker een bijdrage aan leveren. We denken daarbij met
name aan ondersteuning bij de opvang van vluchtelingen.

3.4. Hoe gaan we aan de ‘verbeter-punten’ werken?
Ten aanzien van contactpersonen, ‘de oren en ogen’ van de deelwijk, kan een
actievere rol van álle gemeenteleden gevraagd worden. We zijn allemaal
verantwoordelijk voor elkaar: alle gemeenteleden kunnen namen aan een
contactpersoon doorgeven. Op die manier is de contactpersoon niet meer alleen
verantwoordelijk en wordt hij/zij qua ‘attentiedruk’ ontlast.
Een mogelijkheid om de contactpersoon te vervangen kan door de ‘attentietaak’ bij
de wijkdiaken onder te brengen.
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4. Aandachtsgebied: Beheerszaken
4.1. Algemene beschrijving van de huidige situatie.
De kerntaak van de kerkrentmeesters is in overleg met en in verantwoording aan de
kerkenraad het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële
voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente. De kerkrentmeesters
voeren alle activiteiten uit die te maken hebben met het beheer van materiële zaken
in de gemeente, het werven van inkomsten en de verzorging van
vermogensrechtelijke aangelegenheden. Hoofdtaak is de dagelijkse zorg voor de
korte en lange termijn zodat de geplande jaarlijkse activiteiten financieel uitgevoerd
kunnen worden. Uitgangspunt is een jaarlijks sluitende begroting.
Onderhoud kerkgebouwen en pastorie aan de hand van het onderhoudsrapport van
de Monumentenwacht Fryslân.

4.2. Wat gaat goed?
Alles gaat goed, een beschrijving volgt nog.
De begroting staat elders op de site, kan hier eventueel ingevoegd worden.

4.3. Wat vraagt aandacht?
Onder andere het benoemen van een koster, een beschrijving volgt nog.

4.4. Hoe gaan we aan de ‘verbeter-punten’ werken.
Naar aanleiding van punt 3: een beschrijving volgt nog.
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5. Aandachtsgebied: Jeugd
5.1. Algemene beschrijving van de huidige situatie.
Het aandachtsgebied voor de jeugd is op te delen in verschillende groepen.
Momenteel is het op de volgende manier ingedeeld.
 Voor de kinderen tot 4 jaar zijn er geen specifieke activiteiten.
 De kindernevendienst is bedoeld voor de kinderen van de basisschool, maar
in de praktijk gaan er ook wel eens jongere kinderen mee. De kinderkerk wordt
geleid door een ouder of 2 tieners. Zij gaan tijdens de dienst samen met de
kinderen naar een aparte ruimte. Voor de inhoud van de kinderkerk maken we
gebruik van de verhalen en verwerkingen uit 'Kind op Zondag'. De kinderen
krijgen elk jaar een schrift waar hun werkjes in kunnen worden bewaard. Voor
de zomervakantie krijgen zij deze mee naar huis. Voor Kerst en Pasen wordt
er gebruik gemaakt van een speciaal project.
 De tieners worden uitgenodigd om deel te nemen aan de catechese/tieners in
gesprek. In kleine groepjes (per leeftijd) bespreken wat het geloof voor jou
betekent en hoe kun je hier handen en voeten aan geven. Vanaf 2015 – 2016
is er een nieuwe opzet van de tieners door meer er op uit te trekken om het
geloof op een praktische manier te ontdekken.
 De jeugdclub is voor een “breder” publiek van 12-16 jaar. Eens in de 14 dagen
hebben zij een gezellige avond. Op deze avond worden vaak de actualiteiten
besproken en hoe kun jij hier mee omgaan. Kun je vanuit het geloof hier ook
een rol van betekenis in spelen? Na de pauze wordt er vaak een spel gedaan.
Er worden ook activiteiten georganiseerd, zoals het clubreisje, uitwisseling met
andere dorpen, snert verkopen, Tryaksy, etc. De club wordt geleid door
jongeren rond de 20 uit onze eigen gemeente.
 De jeugddienstcommissie verzorgt samen met de jeugdouderling 2
jeugddiensten per jaar. Het thema van deze diensten wordt door de jeugd, in
samenspraak met een predikant, bedacht en uitgewerkt.
 De 20+ groep bestaat uit een groep jongeren tussen de 19 en 28 jaar die
samenkomen en dan een thema bespreken. Zij regelen zelf data en
onderwerpen. De predikant is bij deze avonden aanwezig. Zij komen ongeveer
6 x per jaar bijeen.
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5.2. Wat vraagt aandacht?
Er komen elke jaar minder kinderen naar de kinderkerk. Het is voor de leiding lastig
om zaken voor te bereiden. Hoe kunnen we er voor zorgen dat er elke week toch een
fijn groepje kinderen aanwezig is?
 Er kunnen wervende whatsapp-berichten gestuurd worden naar de ouders die
regelmatig in de kerk komen. Je maakt het op deze manier levendig en laat
zien dat anderen hier energie in gestoken hebben. Aan het begin van een
seizoen een uitnodiging maken en deze via de school onder alle kinderen
verspreiden. Contact houden en zorgen dat er verbinding blijft.
 Voor de speciale projecten aparte uitnodigen maken. Hetzij op een kaart die
bij het project hoort, hetzij een kleurboekje verspreiden dat aansluit op het
project. Proberen om zowel de ouders als de kinderen enthousiast te maken.
 Overleg tussen de leiding van de kinderkerk. Proberen het draagvlak zo groot
mogelijk te maken.
Het werken in blokken bij de catechese/tieners in gesprek is een succes. Je kunt
op deze manier 3 of 4 weken intensief met een onderwerp bezig zijn. Na een pauze
van een paar weken ga je weer gemotiveerd aan de slag met het volgende
onderwerp.
De jeugd wil gehoord worden, zet zich af, wil graag met vrienden zijn, denkt zwart/wit
en willen vooral weten wat het geloof hen te bieden heeft. Geef handvaten en laat
hen ervaren wat ze er zelf mee kunnen doen en hoe dit in relatie staat tot het geloof.
De leiding van de jeugdclubs willen vooral samen met de jeugd een gezellig
samenzijn creëren. Op de jeugdclubs zijn ook veel kinderen die niet staan
ingeschreven bij een/de kerk. Zij zijn van harte welkom, maar de basis is wel
duidelijk.
Er zal meer overlap gezocht worden naar activiteiten tussen de laatste 2 groepen.
Samen naar een AZC of met een grotere groep naar een Festival of het Anne Frank
huis. Met z’n allen een actie voor de vluchtelingen op touw zetten. Ouders kunnen
hier een duidelijke rol bij spelen en je zult hen ook in moeten zetten om het draagvlak
breed te houden.
De jeugddienstcommissie is erg krap bezet. Het is erg moeilijk om hier jongeren
enthousiast voor te krijgen. Gelukkig willen ze vaak wel meehelpen in de dienst zelf.
De 20+ groep bestaat uit ongeveer 8 jongeren. Het is belangrijk dat zij regelmatig
bijeen komen om de verbinding te behouden. Zij zijn onderdeel van de hedendaagse
gemeente. Door samen te zijn en samen te spreken blijven ze de verbondenheid van
God in hun midden voelen. Het vlammetje kan zo blijven branden.
De jeugd die voor de eerste keer examen doen in het voortgezet onderwijs krijgen na
hun examen een roos vanuit de kerk. De geslaagden én de kinderen die gezakt zijn.
Omkijken naar elkaar, er zijn voor elkaar. Dit wordt door alle ontvangers erg op prijs
gesteld.
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In de kerstvakantie wordt er een filmmiddag georganiseerd voor de schoolkinderen.
We maken Palmpasen stokken en bakken brood voor het avondmaal. (zie ook:
‘Missionair kerk-zijn’).
Na het samengaan van de scholen is de Kind School Gezinsdienst van de agenda
verdwenen. We gaan kijken hoe we dit in een nieuwe vorm kunnen gieten.
We hebben 4 jongeren benaderd om zitting te nemen in de tienerraad. Met hen
willen we brainstormen over nieuwe plannen, ideeën, hun rol in de kerk, etc. Het
moet nog vorm krijgen, maar de jongeren zijn er in ieder geval.
Waar is de groep tussen de oudste catechesegroep en de 20+ groep? Het is ook niet
de bedoeling om allemaal aparte groepen te creëren, maar we willen ze wel graag in
beeld houden. Dit is een leeftijd waarop veel jongeren uitvliegen voor hun
studie/stage/werk.
Maak gebruik van Facebook, whatsapp en mail. ‘Gluren bij de buren’ en de
samenwerking zoeken met Arum/Kimswerd.
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6. Aandachtsgebied Missionair kerk-zijn
6.1. Algemene beschrijving van de huidige situatie.
De protestantse gemeente Achlum-Hitzum heeft als visie om niet enkel kerk van
Christus te zijn voor haar ‘eigen leden’, maar wil een gemeente zijn die juist zelf ook
op pad wil gaan om vorm te geven aan een geloof waarin de waardigheid van ieder
mens voorop staat en men oog en oor houdt voor de noden die er leven bij de
mensen die op hun weg komen. Ook ontwikkelt de protestantse Gemeente AchlumHitzum activiteiten. Nieuwe vormen ontwikkelen zich steeds opnieuw. En om datgene
wat we vanuit het Evangelie van Jezus Christus willen uitdragen ook nieuwe vormen
vraagt, willen we daar steeds open voor staan.

De Kerststal
In 2013 heeft de protestantse gemeente voor het eerst gewerkt aan een levende
kerststal. Vrijwilligers uit het dorp hebben de stal getimmerd en de dieren gebracht.
Tevens waren het vrijwilligers die om de beurt de herders waren, Jozef & Maria.
Het was een prachtig gezicht hoe veel mensen even een kijkje kwamen nemen.
Ook op de kerstavond kon men luisteren naar Kerstliederen bij de stal voorafgaande
aan de Kerstnachtdienst.

Kerstnachtdienst
In 2013 heeft de protestantse gemeente voor het eerst een Kerstnachtdienst
georganiseerd. Een viering met veel bekende kerstliederen, een verhaal in
mimespel uitgebeeld door de tieners en warme chocomelk ter afsluiting.
De lichtjes in de kerk op deze kerstavond wilden zo een licht zijn waar mensen zich
aan konden warmen: het licht van Jezus Christus om vrede en verzoening – ook daar
waar je het niet verwacht.

Kerstmiddag voor inwoners van beide dorpen
In 2014 is voor het eerst een gezellige Kerstmiddag georganiseerd voor mensen uit
de beide dorpen. Deze middag had het karakter van een samenzijn in kerstsfeer. Er
werden kerstliederen geklonken en er klonk een kerstverhaal waarin de boodschap
van de betekenis van Jezus voor een ieder aan het licht kwam, maar dan in een
eigentijds verhaal à la ‘Vadertje Panov’. In 2015 is de planning om dit opnieuw te
organiseren.

Filmmiddag
In de Kerstvakantie worden sinds 2013 de schoolkinderen uitgenodigd om samen
naar een film te kijken. Deze film staat in het teken van de betekenis van Kerst: dat
iedereen erbij hoort en er voor een ieder een licht wil schijnen. De filmmiddag blijft
voorlopig op onze agenda staan.
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Theologische verdieping
Twee keer per jaar worden kinderen uitgenodigd om met elkaar het één en ander
voor te bereiden voor een bijzondere kerkelijke feestdag. Een ieder is welkom.
Rondom Pasen worden de schoolkinderen uitgenodigd om met elkaar een
Palmpasenkruis te maken. Kinderen worden in het bijzonder bij de viering van een
Heilig Avond betrokken door brood te bakken en wijn te maken. Beide werkvormen
hebben als doel te horen van de betekenis van een Palmpasenkruis of van het brood
tijdens een Heilig Avondmaal.

Ambassade van Vrede
In 2013 heeft de protestantse gemeente Achlum-Hitzum een ambassade van Vrede
geopend. Dit om meer herkenning te geven aan de jaarlijkse Vredesweek. Zo
wappert de Vredesvlag gedurende de gehele Vredesweek aan beide kerktorens. En
verzorgen wij om de twee jaar een extra activiteit rondom het jaarthema van de
Vredesweek. In 2013 waren zo evacueés uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig. En
in 2015 zal H. Klinefelter aanwezig zijn wanneer wij de film “Selma” met elkaar gaan
bekijken.

Gebed om Vrede
Iedere eerste vrijdag van de maand is er van 19.15-19.45 uur een Gebed om Vrede
afgewisseld in de kerken van Achlum en Hitzum. Wij sluiten met de Gebed om Vrede
aan bij het Coventrygebed dat ook juist op vrijdagen op verschillende plaatsen wordt
gebeden.

Kerkennacht
Sinds 2014 doet Achlum-Hitzum mee aan de landelijke Kerkennacht die om de twee
jaar wordt georganiseerd. In 2014 hield Henk Kroes o.a. een preek van de leek. In
2014 was het burgemeester Veenstra van Franekeradeel die een preek van de leek
hield.

Social Media
Via het persoonlijk facebook van de predikant probeert zij ook op deze manier te
communiceren wat er in de gemeente zoal gaande is. Op deze manier is de
predikant ook in contact met mensen uit beide dorpen die anders niet meteen
zichtbaar ‘in de kerk’ zijn.

6.2. Wat vraagt aandacht?
Aan het begin schreven wij hoe we open willen zijn voor de noden van de mensen.
Nu kent Achlum & Hitzum niet de problematiek van de grote steden waarin de kerken
ook een duidelijk missionair-diaconaal karakter kennen. Toch willen we de komende
jaren op zoek gaan hoe we vanuit de Protestantse Gemeente Achlum-Hitzum toch op
een missionaire-diaconale wijze present kunnen zijn in de samenleving. De
organisatie van deze activiteiten vaker door op te richten Tijdelijke Commissies laten
verzorgen.
Oktober 2015.
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