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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 
www.kerknigtevecht.nl 

 

 

Zaterdag 1 mei 2021 65e jaargang, nr. 5 

KERKDIENSTEN 
Zondag 2 mei  
10.00 uur kand. G. Deij, Amsterdam 
Collecten  : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk        
 
Zondag 9 mei      
10.00 uur kand. M Lock, Giessenburg 
Collecten  : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk   
 
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag  
9.30 uur kand. J. de Wind, Zeewolde 
Collecte  Plaatselijk bijzonder kerkwerk                                                     

12.00-16.00 uur kerk open   
Zondag 16 mei  
10.00 uur ds. M. Jonker, Westbroek 
Collecten  : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk        
 
Zondag 23 mei Pinksteren 
10.00 uur ds. T. Wegman, Zeist 
Collecten  : 1e Zending 3 x M; 2e Kerk        
 
Zondag 30 mei 
10.00 uur ds. P.H. Zaadstra, Kockengen 
Collecten  : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk 
 
Zondag 6 juni  
10.00 uur ds. Casper van Dorp, Laren 
Collecten  : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk        

 

Diensten zijn mee te luisteren en  
te bekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl’ 
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MEDITATIE 
 
 
Had maar naar mij geluisterd.... 
(Handelingen 27: 21) 
 
Paulus kan een vervelende betweter zijn. Toen hij op weg was naar Rome om 
zich daar te verweren voor de keizer tegen de beschuldigingen die tegen hem 
geuit waren, waarschuwde hij de centurio, die verantwoordelijk was voor de reis 
van Jeruzalem naar Rome, om niet verder te varen. Maar de centurio vertrouwt 
op de zeelui en gaat akkoord als die uit willen varen. Ze zijn al een eind op weg 
en de haven, waar ze liggen, is niet geschikt om de winter door te brengen. 
Natuurlijk gaat het fout. Het schip komt in zwaar weer terecht en Paulus 
neemt het woord: Had maar naar mij geluisterd... 
 
Toch neemt Henk de Roest juist deze rede van Paulus als voorbeeld voor 
gemeenteopbouw. De Roest meent dat juist een crisis en een op handen zijnde 
ondergang vruchtbaar kan zijn voor een nieuw begin. Hoe dan, vraagt u 
misschien. We leven in een crisis. En menigeen vreest voor zwaar weer voor de 
kerk, nog zwaarder weer, want het ging al niet goed. Wat karakteriseert het 
optreden van Paulus?  
Henk de Roest onderscheidt drie momenten in het verhaal. 
Paulus ontkent de crisis niet, maar blijft optimistisch. Er is een engel aan hem 
verschenen. Deze crisis leidt niet ten dode. Maar het geloof zinkt. Er volgt een 
nieuwe interventie van Paulus. Allen moeten zich voor behoud in te zetten. Er 
zijn mannen die in een sloep er tussenuit willen knijpen. Dat kan niet. Alleen 
samen gaan ze het redden. En als de nood het hoogst is, raadt hij de mannen 
aan te eten. Alle voorraden worden opgebruikt. Het is nu of nooit. 
 
Ik weet niet goed waar we zijn in de crisis. Het duurt iedere keer weer langer. Ik 
zie mensen die er tussenuit willen knijpen: virusontkenners die het liefst maar 
doen of alles weer vanouds zal gaan. Ik zie ook mensen die trouw op hun post 
blijven. Ook in de kerk zullen we tot het gaatje moeten durven gaan. Midden in 
de storm kan het schip vergaan. Het schip van Paulus zal vergaan. Maar nog is 
alles niet verloren. In het boek Handelingen wordt in dit verhaal zeven keer een 
woord gebruikt dat met redden te maken heeft. Handelingen 27 vindt een 
parallel met Lucas 22 waar het proces van Christus en kruisiging centraal staan. 
Jezus zegt: dit is het uur van de macht van de duisternis. Maar de duisternis zal 
het niet redden. 
 
Blijven wij in de boot? Voor mij is dat de prangende vraag. We zijn met z’n allen 
in een crisis terecht gekomen. We hebben daar allemaal in meerdere of mindere 
mate deel aan. We hebben zieners als Paulus nodig die het niet opgeven, 
schepelingen die alles geven om het schip toch nog een beetje op koers te 
houden, maar we hebben boven alles geloof nodig. Zelfs als het 
schip vergaat, is de redding nabij. 
 
                          
                               Met dank aan onze classispredikant: Ds. Trinette Verhoeven
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   RONDOM DE DIENSTEN 
 
Ondanks de situatie kijken we dankbaar terug op het Paasfeest. Er waren veel 
fijne reacties op de gelegenheid die geboden werd om thuis het avondmaal mee 
te vieren. We waren niet lijfelijk bij elkaar maar mochten ons toch verbonden 
weten in Christus en uitzien naar het Paasfeest op eerste Paasdag. 
Op stille zaterdag werd er goed gebruik gemaakt om even binnen te wandelen in 
“de open kerk”.  Het was mooi om te zien dat mensen de vrijheid namen een 
gebedsbriefje aan het houten kruis te hangen of in stilte even te gaan zitten. 
 

 Daarom hebben we besloten opnieuw de kerk open te stellen op 
HEMELVAARTSDAG na de ochtenddienst op donderdag 13 mei van 
12.00-16.00 uur. Er is ruimte voor stilte, gebed, een kaarsje aansteken of 
om zomaar even binnen te lopen.   

De diensten in mei waaronder Hemelvaart en Pinksteren hopen we voorzichtig 
weer met elkaar in de kerk te kunnen vieren of via kerkdienstgemist.nl mee te 

beleven. 
 

  VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Donderdag 22 april jongstleden hebben we als kerkenraad besloten om 
gemeenteleden de gelegenheid te bieden de kerkdiensten te bezoeken wanneer 
men niet in de gelegenheid is de diensten digitaal te volgen.  
De volgende dag melde het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), in 
overleg met minister Grapperhaus, dat er landelijk ruimte komt voor heropening 
van kerken. Vanaf woensdag 28 april is het mogelijk diensten te houden met 
dertig bezoekers exclusief medewerkers. Het advies om zo veel mogelijk 
uitsluitend digitale kerkdiensten te houden komt te vervallen.  
Als kerkenraad hebben we ons in de gehele corona periode bewust gehouden aan 
de adviezen van het CIO. Daarom hebben we na het bericht van vrijdag 23 april 
besloten, dat we vanaf zondag 1 mei de mogelijkheid bieden voor maximaal 30 
bezoekers met inachtneming van de corona regels.  

We zijn ons zeer bewust, dat een aantal gemeenteleden in dit besluit 
terughoudend zijn. Neem voor je zelf de vrijheid een afweging te maken 
om de diensten wel of niet te bezoeken. We blijven de diensten digitaal 
aanbieden. Een andere groep gemeenteleden zouden al veel meer ruimte 
willen zien. Toch zijn we voorstander om met alle voorzichtigheid op te 
starten omdat de besmettingen momenteel nog hoog zijn. Daarom laten 
we voorlopig nog even het koffiedrinken achterwege en wijken we nog niet 
uit naar het verenigingsgebouw. 

Ook vragen wij u tijdelijk tot en met de vrijdag voorafgaand aan iedere 
zondag in de maand mei zich aan te melden bij Dianne Kroon 
(dianne.jacco@gmail.com, 06-30392240, 253571) Van de 30 plekken houden we 
ongeveer 5  plaatsen vrij voor mensen die de kerkdienst spontaan bezoeken. Op 
Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei,  hoeft men zich niet aan te melden.  
 
Na zondag 30 mei, of misschien al wel eerder, hebben we weer meer zicht op de 
ontwikkelingen en kunnen we al dan niet verdere stappen ondernemen. 
Omdat de diensten voorlopig ook nog digitaal worden uitgezonden is het goed 
om te weten, dat als je in het koor plaatsneemt je af en toe in beeld kan komen. 
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VANUIT DE GEMEENTE 
 
We zijn dankbaar, dat we, ondanks de beperkte maatregelen de gelegenheid 
hadden om kennis te maken met Ds. Hans Berkheij  en de volgende dag konden 
gaan stemmen. Het is fijn dat zoveel gemeenteleden hun stem hebben 
uitgebracht en dit tot een positief resultaat heeft geleid om hem beroepen.  

Op het moment van schrijven heeft Ds. Hans Berkheij inmiddels kennis 
gemaakt met de leden van de kerkenraad. Op het moment van kopiëren 
van het contactblad, gaat hij kennismaken met gemeenteleden vanuit de 
verschillende commissies. Zo krijgt hij ook een goed beeld, wat er leeft 
binnen de gemeente van Nigtevecht. 

We bidden Ds. Hans Berkheij en zijn echtgenote Anneke, Gods zegen toe in hun 
beslissing. 

 
We wensen iedereen die te kampen heeft met ziekte, verlies, zorgen of 

anderzijds Gods onmisbare nabijheid toe. Maar zeker ook, als je iets te vieren 
hebt in deze coronatijd. 

 
Blijf op elkaar letten. Jong en oud. Stuur bewust een kaartje, een berichtje via de 

app of bel iemand op om te vragen hoe het gaat. Deel je situatie waarin je zit 
met een ander. 

 
In Jesaja staat zo mooi: Want ik ben de Here, je God, ik neem je bij je 

rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen. (Jesaja 41:13) Die 
helpende hand van God mogen we aan elkaar doorgeven. 

  
VERTROUWEN 

Het is niet moeilijk te 'geloven' in Gods leiding, in Zijn raad, als het goede komt 
van Boven en het ons voorspoedig gaat... Maar als er dan zorgen komen, ziekte 
en onzekerheid, wordt de rust ons afgenomen, zijn we ons vertrouwen kwijt... 

We zijn kwetsbaar, en ons kunnen blijkt opeens maar heel beperkt. 
Wetenschappers die niet weten en preventie die niet werkt... En als al die knappe 

koppen deze grote pandemie geen van allen kunnen stoppen, wie zal ons dan 
redden? Wie?! Laat de angst je niet benauwen. Bid tot God om hulp en raad! 
Want juist nu moet je vertrouwen dat God bóven alles staat! "Er zijn ziekten, 

zorgen, vragen, tóch zal ik niet bang zijn, want wat de toekomst ook mag 
brengen, mij geleidt des Heeren hand!" 

 
Namens de ouderlingen, Dianne Kroon 

Bekijken online diensten  
Sinds begin februari zenden we als kerk de diensten online uit via 
Kerkdienstgemist.nl. Bij de meeste gemeenteleden verloopt het bekijken hiervan 
goed, maar er zijn ook gemeenteleden waar dit heel moeizaam verloopt of zelfs 
helemaal niet lukt. Wij vinden dit erg jammer, we hebben veel moeite en geld in 
de online kerkdiensten gestopt en willen graag dat iedereen hiervan gebruik kan 
maken. Lukt het bij U niet of nauwelijks neem dan even contact op met een van 
de kerkrentmeesters, dan kijken we of we bij u de situatie kunnen verbeteren.  
Er bestaan ook speciale kastjes waarmee je zonder computer naar de dienst kan 
kijken.  

Namens de kerkrentmeesters, Hijmen van Lindenberg 
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JEUGD 
 

GooseChase voor de jeugd! 
Al best wel lange tijd geleden was het gewoon dat we als kind elke zondag 
gingen spoorzoeken en was het gewoon dat we als tiener vaak op vrijdag Rock 
Solid hadden of Cornerstone en op donderdag On Track. Tjongejonge…..wij als 
leiding zouden zo graag weer willen starten. We zouden zo graag willen dat het 
weer gewoon is dat we bij elkaar kunnen zijn! En wij hopen dat dat volgend 
seizoen weer een feit is!! 

 Maar nu is dat nog niet zover en hebben we een alternatief bedacht:  
Vrijdagavond 4 juni vanaf 19 uur organiseren we een eenmalig event voor 
alle spoorzoekers en alle tieners. Het spel dat we gebruiken heet GooseChase. 
Dat is online. Je kunt het thuis gewoon met behulp van je eigen mobiele 
telefoon spelen in groepjes met andere kinderen of tieners. Met vele leuke 
opdrachten in en om het huis en in het dorp kun je punten verdienen met je 
groepje!  

Wij zijn al druk met de voorbereidingen en jullie kunnen, als je er zin in 
hebt en het je leuk lijkt om mee te doen, een groepje van 5-10 
vrienden/vriendinnen vormen en een app sturen naar Marian Kruijning,  
Johan Kroon of Marieke van der Bijl.  Dan zorgen wij voor de rest! 
 

Tot 4 juni??!! Tot 4 juni??!! Tot 4 juni??!! Tot 4 juni??!! Tot 4 juni??!! 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Ontvangen collectes 
en giften per bank 

contante 
gift voor 

contactblad 

Ontvangen 
collectes in de kerk 

Gift 
begraafplaats 

per bank 
datum bedrag bedrag datum bedrag bedrag 

27 maart € 50 1 april   € 20 1 april € 44,50 6 april € 50 
28 maart € 20 15 april € 10    
28 maart € 50     

3 april € 50     
10 april € 20     
14 april € 50     
23 april € 50     
Totaal € 290 €30  € 44,50 € 50 

 
Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen 

DIACONIE 
 
Ontvangen collectes in de kerk 
 datum bedrag 
Plaatselijk bijz. kerkwerk 1 april € 14,40 
Ontvangen collectes en giften via de bank 
Plaatselijk bijz. kerkwerk     € 115 
Helpt U Hopen     € 10 
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Collectes 
De collectes zijn voor plaatselijk bijzonder kerkwerk.  
Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie; 
NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp 

Doordat er minimaal geld binnenkomt is, zijn de bedragen die de afgelopen 
periode naar de goede doelen overgemaakt werden, heel klein.  
De diaconie heeft daarom besloten om, zolang de lockdown duurt alleen nog 
maar te collecteren voor het plaatselijk bijzonder kerkwerk.  
 

COMMISSIES 
 
Stichting 3xM 
Met Pinksteren zal de Zendingscommissie een collecte houden voor de stichting 
3xM. 
De missie van 3xM is het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus via 
TV en sociale media. 3xM richt zich vooral op landen waar het moeilijk is het 
evangelie te vertellen (10/40 window). Uniek in de aanpak van 3xM is het 
samenbrengen van kerkleiders, de combinatie van TV programma’s en sociale 
media. Daarnaast combineert de organisatie sociale problematieken zoals hiv / 
aids, huiselijk geweld, drugsgebruik en misbruik vrouwen met het evangelie. 3xM 
wil programma’s (laten) maken die een groot bereik hebben. Via nazorg bieden 
ze kijkers, luisteraars of website bezoekers hulp aan en helpen hen om Christus 
te leren kennen. 

Met vriendelijke groet, de zendingscommissie 
 

DIVERSEN 
 
Dankwoord 
Graag wil iedereen hartelijk bedanken voor alle berichten van medeleven na mijn 

val van de mountainbike in maart jl. Dit alles heeft mij zeer gesterkt! 
Inmiddels is het herstel goed ingezet en heb ik een start gemaakt met het 

oppakken van de eerste werkzaamheden. Nu we voorzichtig kunnen starten met 
fysieke kerkdiensten hoop ik u en jou binnenkort weer te zien! 

                                  
Hartelijke groeten, Esther Bergmeijer 

 
 

 

AGENDA 
Kerk open Hemelvaartsdag donderdag 13 mei, 

12-16 uur, stilte, gebed, kaarsje  
GooseChase voor jeugd Vrijdag 4 juni, 19 uur, online thuis 
 



 7 

COLOFON KOPIJ 
Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van 
de maand op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk 
adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de 
Protestante gemeente wonen.  
 
                              Data van uitgifte:  

3 juli, 7 augustus, 4 september,  
2 oktober, 6 november en 4 december 

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt 
op: 

 

Zaterdag 5 juni 2021 
Kopij graag inleveren uiterlijk op: 

Zaterdag 29 mei 

Redactie Contactblad:  
Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen 

Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl 
en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail  

Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: 
Gerda van Lindenberg  

 

Financiële bijdragen voor de 
kosteloze verspreiding van het  
CONTACTBLAD zijn van harte 

welkom! 
  

U kunt deze storten op de rekening 
van: het College van 

Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Nigtevecht, 
onder vermelding van ‘Contactblad’, 
op giro: NL 30 INGB 0000519303 

 

 

 
zondag 2 mei Ezechiël 37:1-14 Nieuw leven 
maandag 3 mei Ezechiël 37:15-28 Het goede hout 

dinsdag 4 mei 
Dodenherdenking  
Psalm 116 Banden van de dood 

woensdag 5 mei 
Bevrijdingsdag  
Ezechiël 38:1-13 Waarschuwing 

donderdag 6 mei Ezechiël 38:14-23 Overdonderend 
vrijdag 7 mei Ezechiël 39:1-16 Ontwapening 
zaterdag 8 mei Ezechiël 39:17-29 Ommekeer 
zondag 9 mei Jozua 23:1-16 Toespraak van Jozua 
maandag 10 mei Jozua 24:1-13 Geschiedenisles 
dinsdag 11 mei Jozua 24:14-28 Maak een keuze 
woensdag 12 mei Jozua 24:29-33 Eindelijk begraven 

donderdag 13 mei 
Hemelvaart  
1 Johannes 4:1-10 Echt of vals? 

vrijdag 14 mei 1 Johannes 4:11-21 God is liefde 
zaterdag 15 mei 1 Johannes 5:1-12 Liefde overwint 
zondag 16 mei 1 Johannes 5:13-21 Getuigen en vertrouwen 
maandag 17 mei Ezechiël 40:1-16 Vergezicht 
dinsdag 18 mei Ezechiël 40:17-37 Meetsysteem 
woensdag 19 mei Ezechiël 40:38-47 Ruimtelijke ordening 
donderdag 20 mei Ezechiël 40:48–41:15a Ruim bemeten 
vrijdag 21 mei Ezechiël 41:15b-26  Ellenlang 
zaterdag 22 mei Psalm 104:1-18 Kennis der natuur 

zondag 23 mei 
Pinksteren  
Psalm 104:19-35 Kennis van God 

maandag 24 mei Deuteronomium 4:44–5:5 Onderwijs van Mozes 
dinsdag 25 mei Deuteronomium 5:6-21 Herhaling van de wet 

BIJBELLEESROOSTER 
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woensdag 26 mei Deuteronomium 5:22-27 Reactie  
donderdag 27 mei Deuteronomium 5:28–6:3 Hou je aan de regels 
vrijdag 28 mei Deuteronomium 6:4-12 Doorgeven 
zaterdag 29 mei Deuteronomium 6:13-25 In 't verleden ligt het heden 

zondag 30 mei 
Trinitatis  
Johannes 3:1-13 Leraar of leerling 

maandag 31 mei Johannes 3:14-21 Licht en donker 
dinsdag 1 juni Johannes 3:22-30 Jezus belangrijker dan 

Johannes 
woensdag  Johannes 3:31-36 Vader, Zoon en Geest 
donderdag 2 juni Ezechiël 42:1-12 Muren en deuren 
vrijdag 3 juni Ezechiël 42:13-20 Uitgemeten 
zaterdag 4 juni Ezechiël 43:1-12 De Bewoner! 

 

GEBED 
 

Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 

 
Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 

 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 

 
En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 
 

Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 

 
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 

 
Amen. Amen. 
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AKTIVITEITEN 

 
Pinksteren 2021 - Feest van hoop 
Hoop. Het is een woord van maar vier letters. Maar wat het zegt is meer welkom 
dan ooit. Zelden beleefden we wereldwijd zulke ingrijpende tijden. En zelden 
verlangden we zo naar uitzicht. Met Pinksteren vieren we dat er hoop is, omdat 
Gods Geest bij ons is. Kinderen leven die hoop voor. Zij laten zien dat het leven 
doorgaat. Daarom maken wij van het pinksterfeest een feest van hoop. We 
komen in actie met en voor kinderen ver weg en dichtbij. We ontvangen hoop, 
we delen hoop. Doe mee! 
 
Doe mee met de pinkstercampagne van Kerk in Actie en kijk hieronder hoe u mee kunt doen. 
Alle materialen zijn vanaf 23 april a.s. te downloaden op de pagina van Kerk in Actie. Alle 
activiteiten zijn zowel online als fysiek te organiseren en in beide gevallen coronaproof. 

Online kinderconcerten  
In de periode naar Pinksteren organiseren we elke week een online 
kinderconcert. Leuk om gewoon thuis naar te kijken. Bestel nu gratis tickets! 

Marcel en Lydia Zimmer 
Dit familieconcert voor jong en oud wordt echt een feest! Met bekende en nieuwe 
liedjes over hoop, troost en blijdschap die God ons geeft door de Heilige Geest. Ook 
Rainbow de duif is erbij! Bestel via de link bij Kerk in Actie uw online ticket(s) voor dit 
gratis concert. U kunt het online concert vanaf 5 mei a.s. op een door u gewenst tijdstip 
bekijken.  
Familietheater over Schapen en Zo 
Beleef de sprookjesachtige familievoorstelling met liedjes, live muziek en interactie van 
Schapen en Zo mee. Kijk mee met Fars, die onder de grond woont. Daar is het donker en 
muf. Zijn oom Gosse droomt over een prachtige plek om te wonen. Daarom stuurt hij Fars op 
pad om op zoek te gaan. Zal hij die plek ooit vinden? Voor iedereen van 4 tot 100 en 
ouder. Bestel via de link bij Kerk in Actie uw online ticket(s) voor deze gratis voorstelling. U 
kunt deze voorstelling vanaf 12 mei a.s. op een door u gewenst tijdstip bekijken.  

Kids Crew en Elly Zuiderveld 
Deze enthousiaste zangcombinatie houdt van dansen en zingen. Ze willen graag andere 
kinderen door hun toffe nummers laten horen dat God groot is en dat het gaaf is om voor 
Hem te zingen! Luister naar mooie luisterliedjes, maar ook nummers waar je lekker op kunt 
mee dansen! Doen jullie mee? Bestel via de link bij Kerk in Actie uw online ticket(s) voor dit 
gratis concert. U kunt het concert vanaf 19 mei a.s. op een door u gewenst tijdstip bekijken.  
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Feest van hoop-kaarten  
Meer dan ooit leven we in een tijd waarin we hoop willen delen, de ander een hart onder de 
riem willen steken. Dat kan met de ‘Feest van hoop’-kaarten, getekend door kinderen uit het 
azc in Almere. Deze zijn te bestellen via de webwinkel van de Protestantse Kerk. 

DaaromPinksteren  
Een aantal van de liedjes van Marcel en Lydia staan ook op de DaaromPinksteren-CD ‘Feest 
van hoop’. Daar vindt u ook het nieuwe couplet van het Rainbowlied ‘Feest van hoop’, dat 
Marcel en Lydia bij de campagne hebben geschreven. Binnenkort te bestellen 
via daarompinksteren.nl. 

 


