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Kerkjournaal

Protestantse kerk
Hoogmade Rijpwetering

Kerk:
Iedere zondag om
10.00 uur dienst
Vissersweg 1A
2355AL Hoogmade
Hulppredikant algemene dienst:
Ds E Westrik
ewestrik@hotmail.com
 0172 21 33 50
consulent
ds. W.J van Schaik is:
wjvanschaik@hotmail.com
Financiële administratie:
NL67RABO0123202817 en
NL67INGB0000176421
tnv Kerkrentmeesters Prot. Gem
Hoogmade-Rijpwetering
NL05INGB0002734554
tnv Diac.Prot.kerk HoogmadeRijpwetering
NL62RABO0179173944
tnv Kinderkerk HoogmadeRijpwetering c.a
Kerkenraad:
Femke Kortekaas-Swagerman:
Voorzitter, ouderling
kerkrentmeester
Jan Uit den Bogaard:
Scriba, ouderling kerkrentmeester
Agaath v d Beek: ouderling
Cees v Waardhuizen: ouderling
Hanneke Stigter : diaken
Jennie Verweij: diaken

Adres kerkenraad; scriba
Dhr JB Uit den Boogaard
Veenderdijk3A
2375 AV Rijpwetering
 071 5018292
scribahoogmade@gmail.com
Contactpersoon kinderkerk
kinderkerkhoogmade@gmail.com
Inleveren kopij voor maandblad
per email:
4haasjes@casema.nl
25 nov
Let op dubbelnr dec/jan
Website kerk:
http://hoogmaderijpwetering.protestantsekerk.net

Agenda:
4 nov Eten met Agaath
zuurkoolstamppot
09 nov Gespreksavond 20,00 uur
Thema Avondmaal
15 nov Visitatie 19.30-20.00 uur
16 nov Koffiemorgen om 10.00 uur

Kerkdiensten:
30 okt Ds N Paap
06 nov Mw Ds E Mandenmaker

Koffiedrinken na de dienst fam
Kwakernaak

13 nov Ds RHM de Jonge
20 nov Ds M vd Zwaag de Haan
27 nov Ds J Hulzebosch
04 dec Mw Walburg

Koffiedrinken na de dienst Mw
Stigter

Collectes:
30 okt kerk in actie
06 nov Joods Nat. Fonds
13 nov kerkvoogdij
20 nov coll eigen gemeente
27 nov onderhoudsfonds
04 dec Kasih Karunia
Koster:
30 okt Dhr Uit den Boogaard
06 nov Dhr Kwakernaak
13 nov Mw vd Beek
20 nov Dhr Stigter
27 nov Dhr Zandbergen
04 dec Dhr vd Geest

Bloemendienst:
30 okt Mw Verweij
06 nov Fam Zandbergen
13 nov Mw v Zwieten
20 nov Mw Audier
27 nov Mw vd Beek
04 dec Fam vd Geest

Organist:
30 okt Dhr Mulder
06 nov Dhr Kanis
13 nov Dhr Esveld
20 nov Dhr v Egmond
27 nov Dhr Stad
04 dec Dhr Bus
Tafelkaarsen:
30 okt Mw Stigter
06 nov Michel Zandbergen
13 nov Dhr uit den Boogaard
20 nov Mw v Zwieten
27 nov 1e advent
04 dec 2e advent
Kinderkerk:
30 okt Jacqueline
06 nov Jennie
13 nov Femke
20 nov Marjan
27 nov Teunie
04 dec Jacqueline
Opbrengst collecten:
02 okt eredienst € 50.00
09 okt eredienst € 61.00
16 okt eredienst € 23.00
23 okt eredienst € 39.00
02 okt Israelzondag € 85.00
09 okt kerkvoogdij €62.00
16 okt onderhoudsfonds € 25.00
23 okt wereldvoedseldag € 39.00

Bloemengroet:
02 okt Mw Krans Kip
09 okt Dhr Bouma
16 okt Mw de Gruyter v Ameron
23 okt Mw vd Endt Kammeraad
Vanuit de kerkenraad.
Tijdens de kerkenraadsvergadering
van 18-10-2016, is onder andere
mededeling gedaan van het gesprek
dat de kerkrentmeesters Femke en
Jan hebben gehad met de firma
Verbij omtrent onderhoud
kerkgebouw. Zoals eerder
meegedeeld hebben wij een
subsidie toezegging van 19.750 euro
voor het onderhoud van de kerk
toegezegd gekregen. Het betreft
voornamelijk het herstel van
voegwerk in de muren, het
vernieuwen van een aantal
muurankers die behoorlijk roesten
en het herstel van de trap voor de
kerk en het muurtje rond de kerk.
Dit werk zal het aanstaande voorjaar
worden uitgevoerd, voor die tijd
moeten we zelf een aantal proef
sleufjes graven om te zien hoe het
voegwerk er onder de grond er uit
ziet. Ook is meegedeeld dat het
preekrooster voor 2017 nagenoeg
rond is. De eerste zondagen van de
maand zal ds. Westrik bij ons voor
gaan, voor alle andere zondagen zijn
inmiddels gastvoorgangers
vastgelegd.
Ook hebben wij de hei avond
uitvoerig geëvalueerd, deze avond is
door de kerkenraad als zeer positief
ervaren. Aan de hand van al de

suggesties zijn gedaan gaan we een
concept beleidsplan voor de
komende jaren opstellen die we dan
op een volgende gemeente avond
met elkaar willen bespreken.
Daarnaast is als gevolg van de hei
avond afgesproken dat wij weer
meer aan huisbezoek willen gaan
doen. Kerkenraadsleden zullen dan
in tweetallen bezoeken afleggen en
indien nodig gevolgd door een
bezoek van onze predikant. Er wordt
bezoek schema opgesteld.
Ook de eerste koffieochtend en
gespreksavond zijn nabesproken. De
eerste koffie ochtend had nog niet
zo’n grote aanloop. De eerste
gespreksavond, daar in tegen, was
zeer goed bezocht met een goede
discussie over het avondmaal.
Volgende bijeenkomsten staan in dit
blad aangekondigd.
We hebben ook vastgesteld dat er
wat meer vraag komt naar de huur
van ’t Kompas, wat erg fijn is dat ons
bijgebouw op deze wijze een wat
bredere functie in het dorp krijgt.
Femke en Jan maken ook deel uit
van de werkgroep samenwerking
PKN gemeente in Kaag en Braassem.
Wij hebben wat kunnen vertellen
over de voorbereiding van de
“kerken-dag” op 5 nov en hebben
ook verslag kunnen doen van de
goede en enthousiaste sfeer in deze
groep. Voor het volgend jaar zijn
ook al weer ideeën opgeborreld
waar we verder mee aan het werk
gaan.

Dit waren weer wat mededelingen
vanuit de kerkenraad.
Met een hartelijke groet aan u allen,
Jan uit den Boogaard,
Scriba.
Van de dominee
Heilig Avondmaal
Op 12 oktober hadden we ons eerste
gesprek over het avondmaal. Op
woensdagavond 9 november wordt
de tweede avond gehouden.
Deze eerste avond stonden we vooral
stil bij het evangelie. We lazen Lukas
22: 14 – 20. Daar vielen een aantal
dingen op. Dat er sprake is van twee
bekers. En, zo merkte iemand op, dat
Jezus zei: iedere keer als jullie bij
elkaar zijn... Dat veronderstelt een
regelmatige viering. Jezus hield
volgens het evangelie talloze
maaltijden. Hij nodigde hoeren en
tollenaars. Tot ontzetting van
sommige omstanders, vooral de
Farizeeën die contact met
collaborateurs en ontspoorden
meden. Aan de vooravond van zijn
kruisdood vierde Jezus de joodse
paasmaaltijd. Dat is een maaltijd die
de bevrijding uit het Egypte
herdacht. Hij deelde – zoals
gebruikelijk op zo’n paasmaaltijd brood en wijn rond. Maar hij gaf er
een nieuwe betekenis aan. Hij zei
erbij: dit is mijn lichaam; dit is mijn
bloed. Jezus vroeg om deze maaltijd
steeds weer te vieren ‘tot zijn
gedachtenis’.
Worden brood en wijn daadwerkelijk
het lichaam en het bloed van
Christus? Of is het niet meer dan een
symbolische handeling? Voor rooms-

katholieken verandert brood en wijn
echt in het lichaam en het bloed van
Christus. Voor protestanten is dat
niet het geval. De Heilige Geest
geeft aan de tekens van brood en
wijn een zodanige lading, dat we de
aanwezigheid van Christus ervaren.
We stonden stil bij vier aspecten van
het avondmaal. En stelden de vraag:
welke krijgt bij jou het meest een
accent?
o Aan tafel ontmoeten we
elkaar. We zijn allen door
Jezus genodigd.
Het gaat om de
gemeenschap.

o Aan tafel vieren we nu
alvast dat we straks, na
onze dood, door God
gastvrij worden ontvangen.
Het gaat om de toekomst
o Aan tafel ervaar ik in
brood en wijn de vergeving
van de zonden.
Het gaat om de vergeving
o Aan tafel vier ik de
aanwezigheid van de Jezus
zelf. Ik proef iets van zijn
liefde.
Het gaat om de
verbondenheid met
Jezus.
We besloten de avond met de
vreugde van het avondmaal. Waar
bestaat die uit?

a. dat ik mijn

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

masker af mag
zetten
dat naast
anderen mag
zitten
dat ik mag
leven van
vergeving
dat ik kracht
ontvang om
verder te gaan
dat ik de hemel
niet meer hoef
te verdienen
dat ik vrij mag
zijn van alles
wat me
neerdrukt
dat ik het heil
van de Heer
ook werkelijk
proef
dat ik onder de
indruk ben dat
Jezus voor mij
stierf
“Hij voor mij,
daar ik anders
de eeuwige
dood zou
sterven”
dat ik de
aanwezigheid
van de Gastheer
zelf voel.

Op 9 november lezen we 1 Korinthe
11: 17 – 34. Het gaat dan vooral om
de woorden: een ieder beproeve
zichzelf. Wat betekende dat toen in
de tijd van Paulus? En wat

betekende het voor onze ouders? En
wat betekent het voor ons nu?
Nemen, zegenen, breken, geven.
Deze woorden vallen onmiddellijk op in de
woorden van Jezus. Hij neemt het brood.
Hij spreekt de dankzegging uit,( zegent het
brood), hij breekt het en hij geeft het (deelt
het rond). Deze woorden komen terug bij
Mattheüs, Marcus en Lukas en ook een
paar keer in het boek Handelingen. Ze
horen bij het avondmaal.
Henri Nouwen maakte daar interessante
opmerkingen bij. Deze woorden gelden
niet alleen bij het avondmaal. Maar op een
bepaalde manier bezien gelden ze ook voor
ons leven.
• We worden genomen. God neemt
ons. Hij neemt ons zoals we zijn.
Hij verkiest ons. Dat klinkt
plechtiger. Je bent een parel in
Gods hand. Hij neemt je in zijn
handen.
• We worden door God gezegend.
Zoals je tegen een kind zegt: wat er
ook in je leven ge beurt, of je
succes hebt of niet, belangrijk
wordt of niet, weet één ding: we
zullen altijd van je houden. Dat
zegt God als hij ons zegent en
dankzegging uitspreekt. Een zegen
is een fundamentele bevestiging
van wie we zijn. Soms voelen we
ons niet geliefd, niet gewaardeerd,
niet gezien. Aan het avondmaal
beleef je dat je een gezegende bent,
zoals Jezus het brood zegende.
• We worden gebroken. Jezus breekt
het brood. We zijn kwetsbare en
soms zelfs gebroken mensen.
Meestal lopen we ervoor weg. We
verstoppen onze kwetsbaarheid.
Maar Jezus neemt je, zegent je,
breekt je. Dat wil zeggen: hij vraagt
je je kwetsbaarheid onder ogen te
zien.
• We worden gegeven, zoals Jezus
het brood doorgaf. Jezus vraagt ons
ervaringen te delen. Daar is de

gemeenschap die Hij geeft ook
voor. Wie kan jou het meest
helpen? Dan is het antwoord vaak:
degene die bereid was met mij te
delen. Vreugde. En verdriet.

Koffieochtend 16 november
De eerstvolgende koffieochtend wordt
gehouden op 16 november. De afgelopen
twee keren kwamen allerlei onderwerpen
langs. O.a. het onderwerp: moet je als kerk
religieus meer in huis hebben dan alleen
het evangelie om mensen te bereiken? Een
prikkelende stelling.
We spraken er ook over hoe jongeren de
kerk ervaren en wat ze meekrijgen van het
geloof.
Ds Evert Westrik

Verjaardagen
03 nov Mw H Beek-Koen
04 nov Dhr G Buntsma
07 nov Dhr AG Stigter
11 nov Mw A Munniksma-Heidema
15 nov Dhr M de Groot
17 nov Valerie de Haas
19 nov Mw MCE v Houten-vd Heden
20 nov Mw A vd Beek
20 nov Mw SA de Haas v Houten
28 nov Mw JW de Bok Vrielink
29 nov Mw M Grovenstein
Overdenking:
Zwijgen
In maart 2014 ben ik – samen met mijn zoon
Menno – vanuit het Noorden van Portugal in
acht dagen naar de Spaanse stad Santiago de
Compostela gelopen. Ik ga wel vaker met
deze middelste zoon op stap. Zo heb ik met
hem IJsland, Noorwegen en Schotland
bezocht. We zoeken dan steeds de ruige

natuur op om er al pratend, wandelend in
rond te trekken. Het is altijd heel plezierig
om tijdens het wandelen in de gelegenheid te
zijn om tot een goed gesprek te komen en
wanneer je gesprekspartner een van je drie
zonen is, voel je je als vader een bevoorrecht
persoon.
Toen we aan onze pelgrimstocht begonnen,
spraken we met elkaar af dat we tijdens ons
laatste wandeltraject – van Padron naar
Santiago de Compostela – niet met elkaar
zouden spreken. Moesten we op dit laatste
onderdeel van onze wandelroute elkaar iets
belangrijks duidelijk maken, dan hanteerden
we de gebarentaal. Ik moet zeggen dat dit
voor ons beiden een heel aparte ervaring was.
Zeven dagen ervoor waren we volop in de
gelegenheid geweest om heel verschillende
onderwerpen bij de kop te pakken en indien
gewenst volledig uit te diepen. En nu – de
achtste dag van ons samenzijn – waren we
helemaal op ons zelf teruggeworpen. Toen we
uiteindelijk in de monumentale kerkbanken
van de schitterende kathedraal van Santiago
de Compostela vermoeid en welvoldaan
neerploften, zeiden we nog steeds niets tegen
elkaar en lieten we onze ogen alleen maar
langs het rijk gedecoreerde kerkinterieur
dwalen.
Hoewel je de eerste zeven dagen soms
juweeltjes van gesprekken met je zoon hebt
gevoerd, kom je er toch achter dat 'spreken
zilver is en zwijgen goud”. Ik bedoel hiermee:
het kan helemaal geen kwaad als een mens
van tijd tot tijd z'n mond houdt, z'n omgeving
goed in zich opneemt en geheel tot zichzelf
komt.
Ik moest aan deze indrukwekkende ervaring
denken toen ik woensdag 12 oktober 's avonds
met mijn auto van Katwijk naar Hoogmade
reed om onze eerste gespreksavond – rond de
viering van het Heilig Avondmaal - onder
leiding van dominee Westrik in 't Kompas bij
te wonen. Je kunt naast zwijgen om tot jezelf
te komen namelijk ook zwijgen om goed naar
de ander te kunnen luisteren. Zal ons dit deze
avond lukken, vroeg ik mij al rijdend af...
Ik was dus benieuwd hoe het verloop van deze
gespreksavond zou zijn en dacht: krijgen we
eerst een uitgebreide inhoudelijke uitleg –
een soort minipreek dus – over deze
bijzondere Maaltijd van onze predikant en
hullen de aanwezige kerkgangers zich hierna
in een stilzwijgen, waarna de dominee zich
genoodzaakt voelt de avond dan maar zelf vol
te praten.
Ik kan u vertellen er werd deze avond
inderdaad veel gezwegen door de
deelnemers. Niet dat deze eerste
gespreksavond volledig in het water viel

omdat niemand z'n mond opendeed, nee de
deelnemers zwegen als een van hen het
woord nam en luisterden aandachtig naar wat
er gezegd werd ! Op deze manier kreeg
iedereen gelegenheid zijn zegje te doen en
kon dominee Westrik de gestelde vragen
beantwoorden met inzet van zijn
exegesekennis en de gemaakte opmerkingen
van de deelnemers samenvatten.
Aan de hand van een aantal meerkeuzevragen
leidde dominee Westrik ons door de
gespreksavond, waarin de viering van het
Heilig Avondmaal centraal stond. Begrippen
als 'gemeenschap', 'vergeving', 'verbondenheid
met Jezus' kwamen veelvuldig aan de orde.
Maar er was ook aandacht voor de
persoonlijke
beleving van het Avondmaal. Hier werden
keuzes gemaakt als de vreugde van het
Avondmaal betekent voor mij: dat ik naast
anderen mag zitten, dat ik mag leven van
vergeving, dat ik kracht ontvang om verder te
gaan en dat ik onder de indruk ben dat Jezus
voor mij stierf.
Ook sloeg dominee Westrik de Bijbel met ons
open om samen te lezen van de instelling van
het Avondmaal door Jezus in de nacht dat Hij
verraden zou worden. Kortom we konden aan
het eind van onze eerste gespreksavond
vaststellen dat we samen wijzer waren
geworden door onze gezamenlijke inbreng.
Bedankt dominee Westrik voor de prettige
manier van leiding geven aan deze avond ! En
we hebben
samen afgesproken: wordt vervolgd op
woensdag 9 november om 20.00 u. in 't
Kompas !
Ik eindig deze overdenking met vers 57 uit het
6e hoofdstuk van het Johannes evangelie,
waar Jezus de volgende woorden sprak: “De
levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef
door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door
mij...”
Aan deze hoopvolle woorden van Jezus
denken we iedere keer weer, wanneer we het
Heilig Avondmaal in ons kerkje in Hoogmade
vieren en zwijgen we en zijn we een moment
heel stil.
Cees van Waardhuizen

Deze maand is het vervolg van het leven
van Jozef. We horen over de volgende
onderwerpen:
•
•
•
•
•

Jakob gaat naar Egypte (genesis
46-47)
Het sterven van Jakob (genesis 49)
Jozefs dood (genesis 50:22-26)
Tamar (genesis 38 en Matteus 1:3)
Op dankdag gaat het over de
levensboom in het nieuw
Jeruzalem (openbaring 22:1-5)

Vertel het maar
Zoals de meeste wel weten werken met de
kinderkerk met Vertel het maar.
Vertel Het Maar wil Christus dienen en Gods
werk voor kinderen en jongeren inhoud
geven. Vertel Het Maar heeft het verlangen
dat alle kinderen/jongeren:
* een persoonlijk geloof ontvangen in Jezus
Christus
* de Bijbel / het Evangelie goed kennen en
toepassen in het dagelijkse leven
* opgroeien in en deel zijn van een
inspirerende kerk, gezin en school
* als volwassenen met een levend geloof de
kerk mee dragen

Kinderkerk

Vertel Het Maar werkt op een unieke
manier samen met Vieren in de kerk.
Vieren in de kerk schrijft extra materialen
die aansluiten bij het materiaal voor de
kindernevendienst. Denk daarbij aan
vieringen voor Kerst, Pasen, Pinksteren,
Biddag en Dankdag. Maar ook aan
kindermomenten voor het hele jaar.

Dankdag voor gewas en arbeid.
Iedere eerste woensdag van november of
de zondag daarna. Op deze dag dankt de
protestante kerkgemeenschap, tijdens een
viering, God voor de verkregen gewassen.
Een dankdag is een gebruik uit de
Middeleeuwen. Er waren toen vaste
bededagen. In 1578 werd bepaald dat er
tijdens oorlog en andere rampen massaal
gebeden en gedankt moest worden.
Een vaste dag om te danken werd in 1653
in Overijssel vastgesteld. Besloten werd
om op de eerste woensdag van november
te danken voor het gewas; het eten waarin
iedereen dagelijks werd voorzien.
Toen de industrialisatie toenam, is de
viering veranderd in dankdag voor gewas
én arbeid. In vissersdorpen is ook de term
visserij toegevoegd.
De naam zegt het al: protestanten
vierden zo de oogst die ze in het afgelopen
jaar kregen en het werk dat ze daarvoor
verricht hadden. Inmiddels strekt dit zich
uit naar allerlei dankbaarheid. Vaak doen
kerkgangers ook een bezoekje aan de kerk
en danken ze voor allerlei dingen die ze in
het afgelopen jaar hebben meegemaakt. Zo
ligt de nadruk in de huidige tijd meer op
danken voor de economie, de politiek en
het leven in het algemeen.

Bij ons in de kerk besteden we daar ook
aandacht aan. Mogelijk met een liturgische
schikking, maar ook denken we op deze
dag aan al onze gemeenteleden die 70+
zijn met iets van een gewas. In de loop der
jaren zijn er al vele varianten uitgedeeld.
Zoals de bakkers mandjes, kaasmandjes,
bloemen en planten. Wat het dit jaar gaat
worden? De leiding van de kinderkerk
verzorgt dit al jaren en zal dat ook dit jaar
weer doen. Op zondag 6 november staat
het weer voorin de kerk. Tot dan.

Omzien naar elkaar

Op maandag 31 oktober wordt Adri
geopereerd in het Alrijne ziekenhuis
in Leiderdorp. Het is een kleine
ingreep. Hij mag de zelfde dag weer
naar huis. Met zijn herniaklachten
gaat het langzaam wat vooruit, maar
hij is er nog niet. Hij geeft aan veel
pijn te hebben. We wensen Adri veel
sterkte en een goed herstel toe. Ook
voor hen die om hem heen staan veel
sterkte,

Eten met Agaath
Op 4 nov eten we zuurkoolstamppot
Op 2 dec staat er erwtensoep met
roggebrood en spek op het menu

Schoenendoosactie
Ik kwam in het kompas en tot mijn
verbazing stonden daar vele
schoenendozen en tassen vol spullen
die ik in de schoenendoos
kan doen. Ik heb al 6 dozen kunnen
maken en de spullen zijn nog niet op
Ik wil de mensen die dit neer gezet
hebben heel hartelijk bedanken voor
dit gebaar. Ik ben er heel blij mee.
Het is zo fijn en mooi als je zoveel
dozen kan vullen, de kinderen zullen
er heel blij mee zijn. Ik ga de dozen
weg brengen in de week van 22
november.
Dat is Actie4Kids!
Na meer dan 20 jaar is Actie4kids nog
steeds nodig. Ook nu nog leeft 1 op de 2
kinderen wereldwijd in armoede. De
slogan van Actie4kids is “Voor jou van
mij”. Jij mag jouw speelgoed en geld delen
met een kind, dat waarschijnlijk nog nooit
een cadeautje heeft gehad. We horen vaak
dat kinderen weer naar school kunnen gaan
door de schriften en pennen uit de
schoenendozen. Een gevulde
schoenendoos is een fantastisch cadeau,
waardoor we kinderen kunnen leren hoe ze
hun handen moeten wassen. En er is nog
meer goed nieuws: we geven ze ook het
evangelie door middel van een boekje met
bijbelverhalen. Want dat hebben ze hard
nodig in een tijd waarin zoveel kinderen
bang zijn voor de toekomst.

Hanneke Stigter.

Gedicht
Tegenwind
Er was eens een oud vrouwtje
Vroom en streng gereformeerd
Ging lopend naar de kerk
Want zo had ze het geleerd
Niet dat je bus of auto
Nooit gebruiken mag
Het mag zes dagen per week
Maar niet die ene dag
Maar op deze zondag
Had ze wel heel veel pech
Er stond een sterke tegenwind
En de kerk was ver weg
Ze hijgde en ze pufte
en ze kwam haast niet vooruit
Men hoorde haar gebeden
Door het bulderend stormgeluid
Ach, Heere hoort mijn stem
En laat de wind toch draaien gaan
Het hielp niet, maar toch kwam ze
doodmoe bij de kerk aan
Ze plofte op een kerkbank
En vroeg zich zelf af
wat heb ik fout gedaan
Waaraan verdiende ik die straf
Het gebeurde toen zij in de kerk
zat aan het Avondmaal
Geheel onverwacht draaide
de wind ineens totaal
Kennelijk had de Heer
het gebed wat laat gehoord
Maar hoe dan ook, hij heeft het
wel degelijk verhoord
Dat bidden soms effect heeft
Is hiermee wel aangetoond
Waarmee nog niet gezegd is
Dat het steevast wordt beloond
Dat was ook wat het vrouwtje dacht
Bezint eer ge begint
Want onderweg naar huis toe
Had ze dus weer tegenwind
Henk Benard

