
DIACONALE GESPREKKEN
GER GEM DIAKENDAG 16 SEPTEMBER 2022 – GELDERMALSEN

BRAM TER HARMSEL – STEEF POST



EEN GOED DIACONAAL GESPREK 

• Maak een groepje van drie of vier personen. 

• Noem je naam en nummer de personen: 1-2-3-4.

• Je hebt drie kaartjes. Op elk kaartje staat op de onderkant een 
vraag. Op de bovenkant een letter.

• Draai het kaartje A om. Nummer 1 stelt deze vraag aan 2, 2 stelt die 
vraag aan 3, 3 aan 4 en 4 aan 1. 

• Volgende ronde. Totaal precies 10 minuten. Wie bewaakt de tijd??



EEN GOED DIACONAAL GESPREK:  
KENMERKEN

• Betrokken relatie, af en toe oogcontact;

• Er is erkenning, begrip voor elkaar en vertrouwen;

• Verbondenheid rondom het Woord;

• Open gesprek, eerlijk, gericht op de situatie;

• Eerlijk zijn in verwachting en verantwoordelijkheid van de ander;

• Luisteren, samenvatten, ook emotie en intentie teruggeven. 



DRIE FASEN IN HET GESPREK 

verbinding 
maken 

inventari-
seren Afspreken

geestelijke verdieping

besluiten:
binnen of buiten het 

gesprek



FASE 1 VERBINDING MAKEN

maar – drie keer ja methode



FASE 2: EEN GOEDE  DIACONALEVRAAG

• De vraag moet open zijn. 

• Voorbeeld: Stel dat u zich nu of in de toekomst veel zorgen zou maken, waarover 
zou dat zijn? 

• Waarover nog meer?

• Als de terreinen van zorg genoemd zijn, dan is het de kunt om juist concreet 
door te vragen. 



 HET GEESTELIJK ASPECT

• Hierover ging de lezing van ds. Huisman. 

• Verlang er voortdurend naar om ook op geestelijk gebied
elkaar in een gesprek te ontmoeten. 



NIET PLUIS GEVOEL

Een goede manier om een niet pluis gevoel ter sprake te brengen is:

• benoem het gevoel 

• vraag of je het in mag brengen.

bijvoorbeeld:

‘Ik zit ergens mee, met een soort gevoel, mag ik u daarover iets vragen?



FASE 3: WAT SPREKEN WE AF

Aan het einde van het bezoek:

Doe dit bij voorkeur samen. Laat de ander meedenken. 

• ‘Wat spreken we af’
• Wie – Wat – Wanneer 
• Wat is de eerste stap?



VRAGEN, AANVULLINGEN, OPMERKINGEN 

• Laatste vragen en opmerkingen

• Afsluiting


