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omtrent ons 
 

vergeet vooral niet 
dagelijks jouw mails te checken 

 
vergeet niet te checken 

of het licht uit is 
in de gang 

 
vergeet niet af en toe  

te checken of jouw saldo 
nog toereikend is 

 
vergeet niet bijtijds 

een check-up te doen 
bij de dokter 

 
maar vergeet vooral niet 

te checken 
of je hart nog slaat 

 
voor anderen 

Peter Deltour 

 
 
 
 
 
omtrent ons 
 

Het is intriest 
vast te stellen 

wat mensen elkaar 
kunnen aandoen. 

 
Het is hartverwarmend 

te ervaren 
wat mensen 

voor elkaar willen doen. 
 

Het is soms verwarrend 
MENS 
te zijn. 

Peter Deltour 

omtrent wereld 

 
Zal er ooit vrede zijn? 
De kans is klein. 
Een slag, een schot, 
een bom, een groot gevaar. 
 

Kan jij wat vrede stichten? 
De kans is groot. 
Een woord, een hand, 
een brug, een klein gebaar. 
 

Een heel klein beetje maar, 
maar met elk klein beetje, 
maak je een beetje vrede waar. 
omtrent ons 
Peter Deltour 
 

DURF GROEIEN 
 

Twee werkwoorden. 
Er is werk aan de winkel. 
 

Eerst durven. 
Durven in de zin van  
je niet laten tegenhouden  
door angsten en onzekerheden 
Het is een oproep om moed te hebben. 
 

En dan is er groeien. 
Een aanmoediging  
om niet te vlug tevreden te zijn 
om je mogelijkheden te verkennen 
om je talenten te ontdekken 
om je kansen te benutten 
om te willen vooruitgaan 
om jezelf te overstijgen. 
 

Zo is DURVEN GROEIEN  ook 
onder Gods zegen 
MOGEN BETER WORDEN 
als mens 
als klas (of groep) 
als school (of wereld). 
 

Durven we? 
Peter Deltour 
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omtrent wereld 
 

Sorry, ik heb geen tijd. 
 

Help God, 
we zijn de tijd kwijt. 

Te weinig uren in een dag. 
Te weinig dagen in een week. 

 
Geef ons tijd 

zodat we de tijd  
weer helemaal kunnen vergeten. 

 
Help ons God 

onze te weinige tijd 
goed te besteden 

met aandacht voor wat er echt toe doet: 
 

er zijn voor elkaar! 
Peter Deltour 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
omtrent  wereld 
 

ZELF standigheid 
ZELF redzaamheid 

ZELF ontplooiing 
ZELF beschikkingsrecht 

ZELF verdediging 
ZELF analyse 

ZELF voorziening 
ZELF portret 

ZELF zorg 
ZELF aanvaarding 

ZELF controle 
ZELF discipline 
ZELF reflectie 

 

Wat doen we nog 
SAMEN?  

Peter Deltour 

 

omtrent school 
 
Wat zou een school zijn 
zonder liefde? 
 
Zouden wij het volhouden 
als we alleen maar  
onze uren kwamen kloppen? 
 
Zouden wij het nog zien zitten 
als kennis overdragen 
onze enige doelstelling was? 
 
Zouden we er blijven zin in hebben 
als we collega’s alleen maar  
als toevallige werknemers 
op dezelfde werkvloer  
zouden beschouwen? 
 
Gelukkig is de liefde 
Onze kracht! 
Peter Deltour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
omtrent school 

 

“Hoe gelukkig kan je zijn 
als je op de werkvloer 
mag leren aan en leren van, 
als je talent mag ontdekken en stimuleren, 
als je richting mag geven, 
als je nabij mag zijn en betrokken, 
als je wijs mag zijn en mild, 
… 
Hoe gelukkig kan je zijn?” 
Peter Deltour

 


