
       ORDE VAN DIENST   
       voor de online-viering op  
            Zondag 31 mei 2020 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 
 

 

                           ~ PINKSTEREN ~ 
 

 

 Voorganger   : Ad van Nieuwpoort 
 Ouderling van dienst  : Pieter Swarts 
 Diaken    : Klaas van Giffen 
 Orgel/ piano    : Agnes van Bekkum 
 Bas    : Matthijs Mesdag 
 Zang    : Anita Sanders 
 Piano    : Wendy Boots 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  El Greco (circa 1600) 
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Zang: Ken je mij? (Huub Oosterhuis) 
 
Ken je mij? 
Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? 
Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ogen die door de zon heen kijken 
Zoekend naar de plek waar ik woon 
Ben jij beeldspraak voor iemand 
Die aardig is, of onmetelijk ver 
Die niet staat en niet valt 
En niet voelt als ik, 
Niet koud en hooghartig 
 
Ken je mij? 
Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? 
Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Hier is de plek waar ik woon 
Een stoel op het water 
Een raam waarlangs het opklarend weer 
Of het vallende duister voorbij vaart 
Heb je geroepen? 
Hier ben ik 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ik zou een woord willen spreken 
Dat waar en van mij is 
Dat draagt wie ik ben 
Dat het houdt 
Ik zou een woord willen spreken 
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt 
Ik ben jouw zuiverste zelf 
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben 
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Ken je mij? 
Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? 
Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ben jij de enige voor wiens ogen 
Niet is verborgen van mijn naaktheid 
Kan jij het hebben 
Als niemand anders 
Dat ik geen licht geef, niet warm ben 
Dat ik niet mooi ben, niet veel 
Dat geen bron ontspringt 
In mijn diepte 
Dat ik alleen dit gezicht heb 
Geen ander 
Ben ik door jou, zonder schaamte 
Gezien, genomen, 
Door niemand minder? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging  
Voorganger :Onze hulp is de Naam van de Heer  
Allen  :Die hemel en aarde gemaakt heeft  
Voorganger :Die trouw houdt tot in eeuwigheid  
Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  
Groet  
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van de Heer Jezus Christus  
Allen  :Amen.  
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Zingen: Lied 672: 1, 2, 6 en 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  O Geest der eeuwigheid, 
 gij Trooster aller tijden, 
 deel thans uw zegen uit 
 aan wie uw komst verbeiden. 
 O heldere fontein, 
 die uit Gods tempel welt, 
 gij wordt een brede stroom 
 die met de eeuwen zwelt. 



6.  Vul aan wat ons ontbreekt, 
 want stukwerk is ons pogen. 
 En wat ons afleidt van 
 de vrede uit den hoge, 
 laat dat, verheven licht, 
 in vuur en wind vergaan. 
 Houd Gij ons staande door 
 het wonder van Gods naam. 
 
7.  Wie ’s Heren Geest bezielt, 
 wie ’s Heren woord doet zingen, 
 wie met ons vieren wil 
 het feest der eerstelingen, 
 die stemme met ons in 
 en prijze Gods verbond 
 dat Hij vandaag vernieuwt 
 en elke morgenstond.
 
Voorganger:  
 Belijden wij in gemeenschap met de synagoge  
        en in de geest van de Messias Jezus  
        de enigheid van de HERE God  
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (Hoor Israël de Heer is onze God de Heer is één en enig ) 
 
        Gij zult de HEER  uw God liefhebben  
        met geheel uw hart  
 en met geheel uw ziel  
 en met geheel uw kracht  
Allen :  Amen.  
 
Woorden van welkom 
 
Gebed van Opgang 
 
 
  



6 
 

Zingen: Lied 680: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
 is alle denken, alle doen 
 zo leeg en woest, zo dood, als toen 
 Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 
 
3. Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
 uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
 geen leven, dan waar Gij het wekt 
 in een gemis dat naar U schreit. 
 
4. Hoor, heilige Geest, wij roepen U! 
 Kom, wees aanwezig in het woord; 
 wek onze geest, opdat hij hoort, 
 wek ons tot leven, hier en nu. 
 
5.  O heilige Geest, wij zijn verblijd: 
 Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
 legt zelf dit lied ons in de mond, 
 ten teken dat Gij bij ons zijt. 
  
 
In gesprek met Maartje en Aafke 
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Inleiding op de schriftlezing 
   
Zingen: Lied 335 (3x zingen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13 
 
1) Toen de dag van Pinksteren (‘de vijftigste dag’) vervuld werd 
 was iedereen bij elkaar. 
2) En het geschiedde: 
 plotseling, uit de hemel: een geruis 
 als van een gedreven heftige ademtocht. 
 Het vervulde heel het huis waar zij waren. 
3) Er waren tongen van vuur  
 die zich verdeelden op een ieder van hen. 
4) En allen werden vervuld met de heilige Geest 
 en begonnen te spreken met andere talen 
 zoals de Geest hun ingaf. 
 
5) Er waren nu te Jeruzalem Joden woonachtig, 
 vrome mannen uit alle naties onder de hemel. 
6) Toen nu die stem geschiedde 
 kwam de menigte samen en raakte in verwarring 
 omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 
7) Zij waren buiten zichzelf en verwonderden zich, en zeiden: 
  Zie!,  
  zijn niet allen die daar spreken Galileeërs? 
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8)  Hoe kunnen wij hen dan verstaan  
  iedereen in de taal, 
  waarin wij geboren zijn? 
9) Parten, Meden, Elamieten, 
 inwoners van Mesopotamië, Judea en Kapadocië, 
 Pontus en Asia,  
10) Phrygië en Pamphylië, 
 Egypte en de delen van Libië bij Cyrene, 
 en de hier verblijvende Romeinen, 
 zowel Joden als Jodengenoten, 
11) Kretenzen en Arabieren – 
 we horen hen met onze talen spreken 
 van de grote daden van God. 
12) Allen waren buiten zichzelf en waren er verlegen mee, 
 ze zeiden: 
  Wat betekent dit ? 
13) Anderen zeiden spottend: 
  Ze zitten vol zoete wijn! 
 
Zingen: Lied 686: 1, 2 en 3 
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2. Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
 

3. De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

Schriftlezing: Handelingen 2: 14-28 
 
14) Petrus nu stond op, samen met de elf, 
 verhief zijn stem en vertolkte hun: 
  Mannen, Judeeërs en allen in Jeruzalem woonachtig, 
  laat dit u bekend zijn en leen het oor aan mijn woorden. 
15)  Want dezen zijn niet dronken zoals u meent, 
  want het is het derde uur van de dag, 
16)  maar dit is wat gezegd is door de profeet Joël: 
17)  “Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: 
  ik zal van mijn Geest uitstorten op alle vlees; 
  jullie zonen en jullie dochters zullen profeteren, 
  jullie jongeren zullen gezichten zien 
  en jullie oudsten zullen dromen dromen.  
18)  Ja, op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden  
  zal ik in die dagen van mijn Geest uitstorten 
  en zij zullen profeteren.  
19)  Ik zal wonderen geven in de hemel boven 
  en tekenen op de aarde beneden –  
  bloed en vuur en walmende rook. 
20)  De zon zal veranderd worden in duisternis 
  en de maan in bloed 
  voordat de grote en openbare dag van de Heer komt. 
21)  En het zal zijn: al wie de naam van de Heer aanroept, 
  zal worden gered.” (Joël 3: 1-5a) 
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22)  Mannen van Israël, hoort deze woorden; 
  Jezus de Nazoreeër, een man die jullie door God aangewezen werd 
  door krachten en wonderen en tekenen, 
  die God door hem in jullie midden deed  
  – zoals jullie zelf weten –, 
23)  hèm, naar de vastgestelde wil en kennis van God uitgeleverd, 
  hebben jullie door de hand van tora-lozen vastgemaakt en gedood. 
24)  Maar God heeft hem opgewekt, 
  de weeën van de dood losgemaakt, 
  omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor werd vastgehouden. 
25)  David zegt over hem: 
  “Ik zag de Heer vóór mij door alles, 
  omdat hij aan mijn rechterzijde is, opdat ik niet wankel  
  (‘geschud wordt’). 
26)  Daarom werd mijn hart verblijd  
  en jubelde mijn tong; 
  ook zal mijn vlees zijn tent opslaan in hoop, 
27)  want Gij laat mijn ziel niet over aan de onderwereld, 
  noch geeft Gij uw bondgenoot ontbinding te zien. 
28)  Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen, 
  Gij zult mij vervullen met blijdschap bij uw aangezicht.”  
  (Ps. 16: 8-11) 
 
Zang: ‘Jij bent de liefde’  (Songwriters: Joost Jellema / Kenneth Bron / Memru Renjaan) 
 

Geef mij eens je handen, kijk in mijn ogen 
Ik zit vol van iets dat jij mij geeft 
Heel mijn hart heb ik aan jou gegeven 
En zo zal het altijd zijn 
Twijfel niet aan hetgeen we samen delen 
En geloof me ik twijfel niet aan jou 
Beloof me dat jij jezelf zal blijven 
Het is goed, niet veranderen voor mij 
 
Voor mij ben jij de liefde 
Voor mij 
Voor mij ben jij het beste wat er is 
Niets meer dat ik zou willen 
Alles voor mij 
Voor mij 
 
Geef mij eens je handen ik wil één zijn met je 
Mijn plaats is hier bij jou voor heel mijn leven 
En ik weet niet zeker of je weet wat je doet met mij 
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Soms krijg ik kippenvel van jou 
En ik word elke dag weer verliefd op dezelfde vrouw 
En jij maakt me zo klein als je even naar me lacht 
Tot aan mijn laatste adem 
Tot na mijn laatste Kerst 
Tot in de eeuwigheid zal jij het zijn 
 
Voor mij ben jij de liefde 
Voor mij 
Voor mij ben jij het beste wat er is 
Niets meer dat ik zou willen 
 
En als het tegenzit 
Wil ik dichter bij je zijn 
En ik wil voor je zorgen 
Jouw pijn is mijn pijn 
Niets te veel voor mij van jou, jij bent het 
Jij bent het 
 
"Ga je met me dansen?" 
 
Voor mij ben jij de liefde 
Voor mij 
Voor mij 
Ben jij het beste wat er 
Niets meer wat ik zou willen 
Alles voor mij 
Alles voor mij 
 
VERKONDIGING 
 
Zang: ‘Als de liefde niet bestond’  (Toon Hermans) 
 
Als de liefde niet bestond 
zullen ze stilstaan de rivieren 
en de vogels en de dieren 
als de liefde niet bestond 
 
Als de liefde niet bestond 
zou het strand de zee verlaten 
ze hebben niets meer te bepraten 
als de liefde niet bestond 
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Als de liefde niet bestond 
zou de maan niet langer lichten 
geen dichter zal meer dichten 
als de liefde niet bestond 
 
Nergens zal de bloemen staan 
en de aarde zal verkleuren 
overal gesloten deuren 
en de klok zal niet meer slaan 
 
Als de liefde niet bestond 
 dan was heel de vrijerij bedorven 
de wereld was gauw uitgestorven 
als de liefde niet bestond 
 
Als de liefde niet bestond 
zal de zon niet langer stralen 
de wind zal niet meer ademhalen 
als de liefde niet bestond 
Geen appel zal meer rijpen 
zoals eens in het paradijs 
als wij elkaar niet meer begrijpen 
dan is de wereld koud als ijs 
 
Ik zou sterven van de kou 
en mijn adem zal bevriezen 
als ik je liefde zou verliezen 
er is geen liefde zonder jou 
 
DIENST VAN DE DANKBAARHEID 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Inzameling van de gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 
1e: Kerk in Actie noodhulp Corona  / 2e: Kerk 
 

Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen, ook op plekken waar nauwelijks 
zorg of extra voedsel is. Een ramp van ongekende omvang dreigt te ontstaan in veel 
landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Juist in de dichtbevolkte gebieden van de 
allerarmsten en in de vluchtelingenkampen doemt het coronavirus op en raken veel 
mensen besmet. De toegang tot  de gezondheidscentra is vaak al slecht en bovendien 
raken veel mensen verstoken van voedsel door het sluiten van landsgrenzen.  
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Kerk in Actie probeert met een netwerk van zorgverleners mensen te helpen om de 
sterftecijfers door het coronavirus zo laag mogelijk te houden. Uw hulp is daarbij 
heel hard nodig, om erger te voorkomen.  
Komt u ook in actie? Doe een extra gift en maak uw bijdrage over op   
IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. 'Noodhulp Corona'. 
 
Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies 
‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

na elke intentie zingen we  
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Slotlied (staande): Lied 687: 1, 2 en 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 

3. Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
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Zegen, beantwoord met door allen gezongen:  
 
 
Zang: ‘Mens, durf te leven’ (Dirk Hermanus Witte) 
 

Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer 
En als je straks anders wilt, kun je niet meer 
Mens durf te leven 
Vraag niet elke dag van je korte bestaan: 
Hoe hebben m'n pa en m'n grootpa gedaan? 
Hoe doet er m'n neef en hoe doet er m'n vrind? 
En wie weet, hoe of dat nou m'n buurman weer vindt? 
En - wat heeft 'Het Fatsoen' voorgeschreven? 
Mens, durf te leven! 
 
De mensen bepalen de kleur van je das 
De vorm van je hoed, en de snit van je jas 
En - van je leven 
Ze wijzen de paadjes, waarlangs je mag gaan 
En roepen 'o foei!' als je even blijft staan 
Ze kiezen je toekomst en kiezen je werk 
Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk 
En wat j'aan de armen moet geven 
Mens, is dat leven? 
 
De mensen - ze schrijven je leefregels voor 
Ze geven je raad en ze roepen in koor: 
Zo moet je leven! 
Met die mag je omgaan, maar die is te min 
Met die moet je trouwen - al heb je geen zin 
En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen 
En je wordt genegeerd als je 't anders zou doen 
Alsof je iets ergs had misdreven 
Mens, is dat leven? 
 
Het leven is heerlijk, het leven is mooi 
Maar - vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi 
Mens, durf te leven 
Je kop in de hoogte, je neus in de wind 
En lap aan je laars hoe een ander het vindt 
Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst 
Maar wees op je vierkante meter een Vorst! 
Wat je zoekt, kan geen ander je geven 
Mens, durf te leven! 
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HET KERKELIJK BUREAU IS ALLEEN TELEFONISCH BEREIKBAAR 
VAN MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG TUSSEN 

10.00 EN 12.00 UUR OP NUMMER 023-5241913 
 
 
MEDEDELINGEN 
 
KERKDIENST TEN TIJDE VAN CORONA 
Met het Corona-virus komen we in een nieuwe fase. In juni kunnen weer iets meer 
mensen aanwezig zijn bij de zondagse kerkdiensten, we gaan van 10 naar 30. 
Aanmelden 
Wilt u in de maand juni een keer een zondagse dienst bijwonen? Dan kunt u zich  
uiterlijk dinsdag 2 juni per email aanmelden bij ons kerkelijk bureau: 
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl 
 

Heeft u geen email? Dan kunt u het kerkelijk bureau ook bellen: 023-5241913 
 

Vermeld in de mail de volgende gegevens: 
- Uw naam en u telefoonnummer 
- Namen van eventuele huisgenoot of huisgenoten die meekomen 
- Eventueel data waarop u niet op zondag kunt komen. 
Info: 
- Op donderdag 4 juni hoort u of en zo ja op welke zondag we een plek voor u 
  hebben gereserveerd.  
- Per kerkdienst is er ongeveer plek voor 20 bezoekers. Houd er dus rekening mee 
  dat we helaas geen plek voor u hebben. 
- Op de donderdag voor de dienst, waar u bij aanwezig bent, wordt u gebeld om te 
  vragen naar uw gezondheid. Wij zijn verplicht dit te doen volgens de RIVM- 
  richtlijnen. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen we u vragen niet naar de dienst te  
  komen. Bij dit gesprek kunt u ook aangeven als u onverhoopt toch verhinderd bent. 
- De ouderen onder ons en degenen met een kwetsbare gezondheid, wijst de  
  kerkenraad met enige nadruk op het advies van het RIVM dat “het voor 70-plussers 
  verstandig kan zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven”. 
- In de diensten zal er geen gemeentezang zijn en geen fysieke collecte 
- Er is voorlopig nog geen kinderkring of crèche. 
  
Gang van zaken op zondag: 
- Kom alstublieft op tijd: U wordt gevraagd om op tijd te komen, omdat het 
  binnenkomen iets meer tijd zal nemen dan gebruikelijk en iedereen moet wennen 
  aan de ongewone gang van zaken. 
- Bij de ingang van de kerk: buiten zal u door een lid van de kerkenraad nogmaals kort 
  naar uw gezondheid gevraagd worden. Ook is daar een handontsmettingsmiddel. 
- Neem 1,5 meter in acht: u wordt verzocht, ter bescherming van elkaar, bij het 
  wachten buiten steeds te letten op de afstand. 
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- U wordt één voor één naar binnen geroepen. U wordt binnen een zitplaats 
  aangewezen om dicht langs elkaar heen lopen te vermijden.  
  Dus geen vrij plaatskeuze! 
- U kunt uw jas niet in de garderobe hangen, neem deze mee naar uw zitplaats. 
- Alleen waar een liturgie ligt is een zitplaats. Indien twee of meer liturgieën direct 
  naast elkaar liggen, zijn de plaatsen voor huisgenoten bedoeld. 
- Aan het slot, na de zegen, wordt u verzocht te blijven zitten tot het orgelspel is 
  afgelopen. Daarna zal rij na rij gevraagd worden de kerk te verlaten. 
- Houd bij vertrek ook buiten de paden vrij: indien u na het naar buiten gaan nog met 
  iemand wilt praten, stap dan even op het gras, zodat de paden vrij blijven voor wie 
  wil doorlopen. Let ook dan op de 1,5 meter afstand! 
- Sanitaire voorzieningen: Wij raden u aan het gebruik van de toiletten achter in de 
  kerk te vermijden. 
- Na de kerkdienst is er géén koffiedrinken (in een volgende fase zullen wij bezien 
  of bij mooi weer in de tuin koffie gedronken kan worden). 
  
Andere fysieke bijeenkomsten vinden ook in juni nog geen doorgang.  
 
Wel zal de kerk weer open zijn op woensdag en zaterdag van 12-14 voor een 
moment van bezinning of om een kaarsje te branden. 
 

                           Voor meer informatie zie de website: 
             WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREOPAGUS VIDEO – Tegengif in coronatijd 
Hoe gaat het? Hoe beleeft u deze tijd? En heeft u een woord ter bemoediging?  
In deze ‘quarantaine-tijd’ willen wij u graag vanuit de Bloemendaalse Dorpskerk 
een hart onder de riem steken met elke week korte gesprekken.  
Video’s om wat tegengif te bieden in deze barre tijden. 
Ad van Nieuwpoort voert gesprekken met bekende en minder bekende 
Bloemendalers over hoe wij elkaar hoop en inspiratie kunnen geven in deze 
moeilijke, verwarrende en soms ook bemoedigende tijd. Wekelijks op vrijdag geeft 
Elbert Roest, de burgemeester van Bloemendaal een update over de stand van zaken 
in de omgeving. Een digitaal hart onder de riem. In de hoop dat we het met elkaar 
een beetje zullen volhouden. Te zien op www.kerkpleinbloemendaal.nl 
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Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl 
09:30 Opgang met muziek met Agnes van Bekkum 
09.50 Opmaat met Ad van Nieuwpoort 
10.00 Online kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ad van Nieuwpoort 
11:15 Hemelse Modder, Rob Oudkerk ontvangt rabbijn Tamarah Benima 
12:15 Orgelpunt met Kees Schuurman 
  
2 juni 2020 Alle-Dag-Kerk  
12.00  Muziek 
12.25 Voorganger: Dhr. Alain Verheij / Organist: Rob van Dijk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Online-dienst zondag 7 juni 2020 in de Dorpskerk 
aanvang 10.00 uur 

Voorganger: Ad van Nieuwpoort 
 

Meelezen via Zoom op woensdag 3 juni 2020 
Voor deelname kunt u contact opnemen met  

klaasvangiffen@online.nl 
 
 
 

 
 


