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REDACTIE
Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:
5 februari
5 maart
9 april
7 mei

4 juni
2 juli
27 augustus
24 september

29 oktober
3 december

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag voor 19.00 uur aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd
kan niet meer worden geplaatst.
Opmaak KSSK
Dhr. J. van Veldhuizen
Egidius Blocklaan 24,
1241 BV Kortenhoef
Tel.: 0622 931 319
Email: janvv@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente ‘De Graankorrel’
Dhr. J. Hoekstra
Koninginneweg 74
1241 CW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 1550
Email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef
Dhr. F. van Weeghel
Julianaweg 18
1241 VW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 4239
Email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente ’s-Graveland
Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de
kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun
Privacyverklaring.
Daarom is de redactie niet aansprakelijk.

ADMINISTRATIE
Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.
ING.nummer KSSK: NL08INGB0002648558
t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef
Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:
Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl
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CONTACTADRESSEN
PROTESTANTSE
GEMEENTE
‘DE GRAANKORREL’

HERVORMDE
GEMEENTE
KORTENHOEF

HERVORMDE
GEMEENTE
’S-GRAVELAND

Predikant:
Vacant

Predikant:
Vacant

Predikant:
Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG ’s-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: donderdag
Email: dominee@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl

Bijstand pastoraat:
Ds. Stella Muns
Bastion 60
3823 BR Amersfoort
Telefoon: 06-27164242
Email: info@stellamuns.nl
www.deluistering.nl

Bijstand pastoraat:
Ds. W.M. Schinkelshoek
Tel: 06-24294908
Email:
w.m.schinkelshoek@ziggo.nl

Scriba (voorlopig):
Mw. T.Stekelenburg
Barend Udolaan 8
1241 CH Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 0489
Email:
scriba@pgdegraankorrel.nl

Scriba:
Dhr. C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 2821
Email:
augustvanderlelie@hotmail.com
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EREDIENSTEN
HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND
De diensten zijn ‘live’ op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u
daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op ‘opnames’. U
kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of
downloaden.

zondag

17 januari

10.00 u

ds. G. J. van Meijeren
Coll: College van Kerkrentmeesters/
St. Leergeld Wijdemeren

zondag

24 januari

10.00 u

ds. G. J. van Meijeren
Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

zondag

31 januari

10.00 u

ds. Jumelet, Zaltbommel
Coll.: College van Kerkrentmeesters /Diaconie

zondag

7 februari

10.00 u

ds. G. J. van Meijeren
Coll: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

EREDIENST
‘VEENSTAETE’ (‘t Wijdehuis, ingang Parklaan)
Komende maanden zal er in ’t Wijdehuis geen eredienst plaatsvinden.
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INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND
van de Geest worden we de wereld in
gezonden. Met die talenten en gaven behoef ik
niet per se dominee of zendeling te worden. Ik
kan er wellicht veel beter winkelbediende of
onderwijzer of huisvrouw mee worden. Het
komt er alleen op aan dat ik mijn talenten niet
in de grond stop en dat ik ervoor open blijf
staan de gaven van de Geest te ontvangen.
"Je hoeft niet altijd zendeling te worden om in
de dienst van onze Heer te staan; was voor je
zieke buurvrouw maar een keer de borden,
dan heb je ook Gods wil gedaan."

Ter overdenking
Wij wensen elkaar vaak een gezegend
nieuwjaar. Maar wat is dat eigenlijk gezegend
zijn? Ik deel met u wat fragmenten uit een
boekje van ds. Troost.
Aan het einde van de dienst klinkt: ‘De genade
van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de eenheid met de heilige Geest zij met u
allen.’ Wij zijn en blijven onder Gods handen!
Bij Hem zijn wij veilig onderdak, hoe zeer het in
de wereld van alledag ook stormen mag.

Gezegend worden we gezonden, de wereld in.
Is het dan niet moeilijk om je elke minuut van
de dag te realiseren dat je gezegend en
gezonden bent, getekend door de doop,
geroepen om profetisch, koninklijk en
priesterlijk te leven? Kan een mens daar wel
steeds zo bij stilstaan?
Een kantoorbediende schreef eens aan de
predikant H.F. Kohlbrugge, dat het hem zo
moeilijk viel om onder het rekenen aan God te
denken. Kohlbrugge antwoordde hem dat dat
ook de bedoeling niet was. Hij moest maar
vooral optellen, vermenigvuldigen en delen –
God dacht wel aan hém...

Hoe mogen we vanuit de eredienst de wereld
weer ingaan? Allereerst: gedragen door de
genade van onze Here Jezus Christus. Wij
mogen leven vanuit zijn vergeving! Dat bevrijdt
ons van elke vorm van krampachtig leven. We
behoeven ons behoud niet te verdienen, we
behoeven onszelf niet waar te maken:
Christus' genade. In de tweede plaats: de liefde
van God, de Vader, wil met ons gaan. Die liefde
mogen wij doorgeven, uitstralen, een ijskoude
wereld in. En ten derde: we mogen ons
verheugen in de gemeenschap van de Heilige
Geest! Wat dat inhoudt? God wil ons vervullen
met de gaven van zijn Geest: liefde, blijdschap
en vrede willen ons vergezellen op onze weg
door het leven heen. Wel, wat wil je nu nog
meer? Genade, liefde, de gaven van de Geest met al deze zegeningen worden we de wereld
ingestuurd. We zijn gezegend om tot een
zegen te zijn.

Meeleven
Br. P. ('S-GRAVELAND) verbleef een paar
weken met corona in verpleeghuis de
Buitenhof in Amsterdam. Inmiddels is hij weer
thuis tot grote dankbaarheid. We danken God
en bidden om Zijn zegen voor deze oude
broeder van de gemeente.

Goed beschouwd worden we aan het einde
van elke kerkdienst tot zendelingen benoemd.
We worden uitgezonden om getuigen van
Christus te zijn, in woord en werk. Ook ons
gewone werk van elke dag mag 'zendingswerk'
zijn. We hebben allemaal talenten van de Heer
gekregen, om ermee te werken. Niemand kan
zeggen: Ik heb geen enkele mogelijkheid
gekregen om God en mijn naaste lief te
hebben. Met onze talenten én met de gaven

Br. B. (NAARDEN) moest op stel en sprong
gedotterd worden. Dat is gelukkig goed
verlopen, en daarvoor is hij dankbaar. Er
wachten echter nog enkele behandelingen en
controles. De Here zegene hem en zij hem
nabij in alles wat nodig is.
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Wij noemen br. Evert de B. (ANKEVEEN), hij is
ernstig ziek. Menselijkerwijs gesproken heeft
hij niet lang meer. Samen met zijn gezin maken
ze daarom een moeilijke tijd door. Laten we
voor hen bidden om Gods kracht en het
vertrouwen op Hem en in de toekomst die
wacht.

ik dat ik niet in het luchtledige praat. Ik ga er
mee door, de volgende staat gepland op 13
januari. Als u een muzikale suggestie hebt, laat
het weten!

Online kring
27 januari is er weer een kringavond. Vanwege
de strikte lockdown waarin we zitten, zal deze
uitsluitend online zijn. Mocht dit veranderen
tegen die tijd dan hoort u dat. Een van de
personen uit het evangelie rondom Jezus staat
centraal. Vanaf 20.00u te volgen op het
youtubekanaal van de kerk.

Lockdown
We leven helaas in een lockdown dat ook weer
gevolgen heeft voor onze gemeente. Dit is
moeilijk maar wel verstandig. Momenteel zijn
in de kerkdiensten alleen aanwezig degenen
die een taak hebben en zijn de diensten online
te volgen via kerkradio of kerktv. Ook andere
activiteiten, vergaderingen of bezoeken vinden
niet of spaarzaam plaats met de nodige
voorzichtigheid omgeven. Laten we voor
elkaar en voor ons land bidden om kracht,
moed en uitkomst.

Bevestiging en afscheid ambtsdragers
Op 21 februari hopen we enkele ambtsdragers
te bevestigen en van een ambtsdrager afscheid
te nemen. Paula P. neemt helaas afscheid van
ons, we bedanken haar hartelijk voor haar
inzet en tijd! En we mogen verwelkomen Yvar
S., Mariëtte van R., Cindy S. en Pieter N. De
dienst is op 21 februari, dat is wat laat voor
bevestiging en afscheid ambtsdragers, maar
we hopen dat de maatregelen dan iets
versoepeld zijn en we iets ruimhartiger kunnen
uitnodigen in de kerk.

Jubileum
Op 11 januari zijn Henk S. en Joke B. 12,5 jaar
getrouwd. (KORTENHOEF) Wij zijn met hen
dankbaar voor het geluk en de zegen die ze in
elkaar vinden, samen met kinderen en
kleinkinderen. Van harte gefeliciteerd en Gods
nabijheid in de jaren die komen.

Ds. G. J. van Meijeren

Welkom en huwelijk
Uit de kerkenraad

Wij mogen nieuwe leden in ons midden
verwelkomen. Bart van den B. en Anneke K.
(KORTENHOEF) gaan met ons meeleven. Voor
sommigen onder u zijn dat geen onbekende
namen. Van harte welkom! En tegelijk mogen
we ze feliciteren met hun voorgenomen
huwelijk op 22 januari. Vanwege de crisis is dat
een kleine ceremonie. Wel hopen ze later als
dit mogelijk is het breder te vieren en ook
kerkelijk een zegen te vragen over hun
huwelijk.

Heel fijn dat we dankzij de verbeterde techniek
beter in staan zijn de erediensten te volgen via
kerkTV en kerkradio en dat we ook de kinderen
mee kunnen nemen tijdens de verkondiging
naar de kindernevendienst.
Kerkenraadsvergadering
Op dinsdagavond 12 januari is er
kerkenraadsvergadering en mochten er vragen
en/of opmerkingen bij u opkomen, dan kunt u
deze
sturen
naar
scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl of
naar één van de kerkenraadsleden.
Tijdens deze vergadering worden o.a. de
laatste puntjes op de i gezet, met betrekking
tot het beleidsplan. Het beleidsplan geldt voor

Avondgebed
Af en toe krijg ik reacties van mensen op het
online avondgebed. Fijn om te horen, dan weet
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ons allen en is mede daardoor in samenspraak
met u tot stand gekomen, waarvoor we u
dankbaar zijn. Binnenkort ontvangt u deze in
concept.

Deze Stichting richt zich op het voorkomen van
sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen
met minimale financiële middelen, door deze
kinderen weer mee te laten doen aan binnenen buitenschoolse activiteiten.
Om kinderen weer mee te laten doen met hun
leeftijdgenootjes, past Leergeld een bijzondere
werkwijze toe: de Leergeld formule die bestaat
uit een aantal stappen.
Gezinnen die Leergeld om hulp vragen,
worden thuis bezocht door goed opgeleide en
goed geïnformeerde intermediairs (in deze
Corona tijd vinden de gesprekken telefonisch
plaats). Tijdens een persoonlijk gesprek wordt
de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt
toetsing plaats van de inkomens- en
(eventuele) schuldensituatie.
Met ouders of verzorgers wordt ook
besproken wat de mogelijkheden zijn op basis
van
voorzieningen
van
bijvoorbeeld
gemeenten of andere organisaties. Leergeld
kan ook ondersteuning bieden bij het
aanvragen van deze voorzieningen.
Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor
het betreffende kind een beroep op gedaan
kan worden, of wanneer deze voorzieningen
niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp
geboden worden in de vorm van giften in
natura of vergoeding van kosten aan clubs en
scholen. Criterium hierbij is altijd dat de
aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling
van Leergeld: het voorkomen van sociale
uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”.
Na afhandeling van de aanvragen die bij
Leergeld binnenkomen, blijft het contact met
de betreffende gezinnen doorgaans bestaan.
Afhankelijk van de situatie varieert dit van een
telefoontje tot een nieuw huisbezoek.
Van harte aanbevolen.

Namens de kerkenraad wens ik u Gods
onmisbare zegen en nabijheid toe.
Met vriendelijke groet,
Bert ter S.

Diaconie
Op zondag 20 december is er afgekondigd dat
de collecte van de diaconie bestemd was voor
de voedselbank. Dit was een foutje, die
collecte was ingepland voor kerstavond
namelijk. Voor beide diensten hebben we
mooie bedragen opgehaald en beide
opbrengsten zijn dan ook naar de voedselbank
overgemaakt. Op 17 januari willen we graag
collecteren
voor
stichting
Leergeld
Wijdemeren en op 14 februari staat de
Luisterlijn op het rooster, meer informatie over
deze doelen vindt u verderop in de kssk.
Hieronder vindt u nog de opbrengsten van de
afgelopen collectes. We zijn zeer dankbaar dat
u ondanks het beperkte kerkbezoek toch
ruimhartig heeft gegeven aan de diaconie.
Hartelijk dank voor al uw gaven!
Week
49
50
51
24-12
25-12
52
31-12

Bedrag
€ 154,46
€ 86,95
€ 140,00
€ 167,00
€ 177,00
€ 153,25
€ 20,00

Doel
Kinderzorg
Diaconie
Voedselbank
Voedselbank
Diaconie
Diaconie
Diaconie

Bonnen
22%
33%

20%

Rek.nr. Diaconie: NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland
Rek. nr. Zending: NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland

De collecte van 17 januari 2021 is voor
Stichting Leergeld Wijdemeren:
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Week van gebed
De gebedsweek vindt plaats van 17 t/m 24 januari. Dit is een landelijke week waarin veel kerken
aandacht besteden aan gebed en een bijbehorend thema.
Het thema is dit jaar #blijfinmijnliefde. Het verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes
15. Hij zegt daar tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij wil niets
liever dan Gods liefde met ons delen. En dat die liefde ook zichtbaar wordt in ons leven.
In deze moeilijke tijden is het goed om extra aandacht voor gebed te vragen. God is een God van
leven en licht, ook in de allermoeilijkste tijden. Laten we daarom stil staan in deze tijd en bidden; voor
onszelf, onze dierbaren, maar ook voor onze kerkelijke gemeenten, onze buren en onze dorpen, voor
eenheid onder christenen, voor wijsheid in deze tijd van pandemie.
Een gebedsbijeenkomst is in deze tijd niet mogelijk. Maar zelf elke dag extra stil staan bij gebed is al
een krachtig gebaar. Ook kun je samen met één of twee personen thuis bidden, of zelfs een
gebedswandeling maken door je wijk. Dit kan met twee personen, of alleen natuurlijk.
Maak daarvoor tweetallen (in de huidige coronarichtlijnen zijn drietallen niet mogelijk) en ga erop uit
in de wijk. Je kunt hierbij aan het volgende denken:
•

Vraag bij de start van je wandeling in een gebed of Gods Geest je wil leiden in je gebed en
in de route die je gaat. Bid dat je met de ogen van Jezus mag kijken naar de wijk en de
mensen die je tegenkomt.

•

Meestal zul je merken dat je op bepaalde plekken aan onderwerpen moet denken
waarvoor je kunt bidden. Sta stil bij wat je voelt en benoem dit eventueel in je gebed.

•

Weet je niet wat te zeggen? Bedenk dan wat je de bewoners gunt van de huizen waar je
langs loopt. Vraag God hen daarmee te zegenen.

•

Bij de gebedswandeling heb je de ogen open tijdens het gebed. Wil je dit liever niet? Dan
kun je even stilstaan op het moment dat je een gebed uitspreekt.

•

Ook praat je meestal hardop, net alsof je in gesprek bent terwijl je samen op straat loopt.
Voel je je hier te ongemakkelijk bij? Spreek dan met je gebedspartner af om in stilte te
bidden terwijl je wandelt.

•

Weet dat God eigenlijk al weet wat je wilt bidden en dat de Heilige Geest altijd je gebed
aanvult! Ook bij het bidden sta je er niet alleen voor.

In de week van gebed willen we gebedspunten posten op onze facebook groep, om mee te nemen in
de gebeden. Ook jullie eigen gebedspunten zijn welkom op deze facebook pagina, om te delen met
mede bidders.
Bid je liever niet alleen en wil je in deze week graag een gebedsmaatje?
Neem contact op met Ellineke van den B.
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College van kerkrentmeesters

Vrijdagavondclub
Bij de vrijdagavondclub is weer traditioneel het
Sinterklaasdobbelspel gespeeld. Altijd leuk!
Daarnaast heeft de club de kerstchallenge van
Jong Protestant gedaan. Dit was een soort
escaperoom-spel
waarbij
je
door
verschillende opdrachten
te
behalen
uiteindelijk een plaat van Maria compleet kon
maken. Het team dat als eerste de plaat
compleet en goed gelegd had won.

Opbrengst collectes
Het College van Kerkrentmeesters heeft per
bank van 29 november t/m 31 december
€ 633,51 (incl. € 67,50 IPP) ontvangen en in de
kerk in dezelfde periode € 155,40 (incl. € 32,50
voor de IPP en incl. € 82,50 aan
collectebonnen).
Totaal € 788,91 ontvangen.
Bankrekeningnummer
College
van
Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland.
(Let op !! Het rekeningnummer voor het
bestellen van collectebonnen staat hieronder)
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting
van het bedrag op bankrekeningnummer NL24
INGB 0000 5319 24 ten name van Hervormde
Gemeente ’s-Graveland.
Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal
waardes, te weten:
15 euro (20 x 0,75)
25 euro (20 x 1,25)
45 euro (20 x 2,25)

Eat & Meet
Ook bij de Eat & Meet hebben we weer een
paar mooie avonden gehouden. Leuk om elke
keer ontmoeting, gezellig eten en het
bespreken van een onderwerp te combineren.
Afgelopen keren ging het over de schepping,
en over geloof en geluk.
Nieuwe data
Nieuwe data zijn vanwege de huidige regels
nog niet bekend, maar we hopen zo gauw het
kan weer te beginnen met de activiteiten.
Mochten de regels nog langere tijd duren, dan
organiseren we gewoon gezellig iets online!
Kinderkerstfeest
Op Eerste Kerstdag organiseerden we na de
ochtenddienst voor de kinderen van de
kindernevendienst
een
speciale
kerstwandeling: Ga je mee op zoek naar het
Koningskind!
In het bos achter de kerk was een wandeling
uitgezet langs een aantal punten: engel Carlijn,
herder Patrick, herbergier Maaike, wijze Kelly
en Jozef en Maria, Ella en Osanne, vertelden
het verhaal. Op elk punt werd ook een
opdracht uitgevoerd: een kerstwens in de
boom hangen, het woord kerst uitbeelden, een
parcours lopen met een dienblad, een rebus
maken en een cadeautje grabbelen in de
kribbe. Bij elke opdracht konden de kinderen
een onderdeel van de kerststal verdienen. De
kerststal kon dan later thuis gemaakt worden.
Aan het einde van de tocht kregen de kinderen
hun traditionele kerstcadeautje. Jasmijn heeft
alles gefilmd. Nieuwsgierig? Bekijk het filmpje
op de facebookpagina van onze gemeente!

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke
waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door
u bestelde boekjes ontvangen.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij één
van de Kerkrentmeesters.
Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Het College van Kerkrentmeesters
Uit het Jeugdwerk
We kijken terug op een mooie periode met het
jeugdwerk. Net voordat half december de
regels strenger werden, zijn er verschillende
leuke clubavonden georganiseerd.
Woensdagavondclub
Bij de woensdagavondclub is het altijd heel
gezellig. We hebben een aantal leuke avonden
achter de rug met mooie verhalen, leuke
knutsels en een bingo over een Sinterklaas
verhaal.
-9-

KERKEN SAMEN – SAMEN KERKEN

NUMMER 1 2021

Afscheid kindernevendienst
Voor de kinderen die afscheid namen van de
kindernevendienst was er op kerstochtend aan
het einde van de kerkdienst een feestelijk
moment ingepland. Dominee Geert sprak
Ruben, Ole, Freek, Esmee en Lukas toe en gaf
hen een mooie jongerenbijbel cadeau. Fiene
kon er helaas niet bij zijn, maar zij krijgt haar
bijbel nog.
Namens de leiding van de kindernevendienst:
we hebben genoten van de jaren dat jullie op
zondag met ons mee naar boven gingen voor
een mooi verhaal en een leuk werkje. Bedankt!

Gedicht
Moge de weg je zeggen:
volg me maar
Moge de ster je zeggen:
richt je vaart op mij
Moge de grond je zeggen:
bezaai me.
Moge het water je zeggen:
drink me
Moge het vuur je zeggen:
warm je
Moge de boom je zeggen:
schuil in mijn schaduw
Moge de vrucht je zeggen:
pluk me, eet me.

Berichtje van familie V.
Dag lieve mensen,
In het voorjaar heb ik een zware operatie
ondergaan.
Het was heel zorgelijk na een aantal mislukte
operaties.
De maanden erna waren heel spannend omdat
vanwege
Corona
de
noodzakelijke
nabehandelingen en controles in het gedrang
kwamen.
Onze Vader heeft alles ten goede doen keren.
Wij zijn Hem heel dankbaar.
Uit de gemeente hebben wij meeleven
ondervonden.
Zelfs vanuit de kindernevendienst hebben wij
mooie tekeningen ontvangen.
Daar is een soort van briefwisseling ontstaan
met drie meisjes.
Ontroerend!
Ondanks dat veel op ‘afstand’ gebeurt, voelen
wij ons zeer verbonden met Hervormd ‘s
Graveland.
Dank daarvoor.
We zien er naar uit U allen weer in de kerk te
ontmoeten.

En als je de weg kwijtraakt;
geen vaste grond meer vindt
en dreigt te verdrinken;
Als het vuur is gedoofd
en je kou lijdt in een nacht zonder sterren;
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,
Dan moge Zijn STEM je zeggen:
Wees niet bang, Ik zal er zijn.
Amen.
Dichter: Frans Cromphout 1924-2003

Een hartelijke groet,
Nelien en Peter
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