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Diaconiecollectes november/december
Zondag 27 november collecteren wij voor ons gezamenlijk project voor de vluchtelingen in
Syrië. Op een andere plek kunt u er meer over lezen.
Zondag 4 december in Meet-Inn in Ede weer aan de beurt en dat is een laagdrempelig
inloopcentrum, een ontmoetingsplaats om op adem te komen;het is in 1988 opgericht door
diaconieën in Ede en omgeving, om er te zijn voor allen die uit de boot vielen.
Zondag 11 december wordt er gecollecteerd voor onze eigen diaconie; van de opbrengst
daarvan worden de bloemen voor de eredienst betaald (die overigens na de dienst naar
gemeenteleden gaan die wat extra aandacht behoeven); verder worden uit deze 'pot' de
kosten van het koken in het Kruispunt voldaan en wordt eruit geput bij allerlei onverwacht
hulpvragen en noodsituaties.
Zondag 18 december is weer het stoelenproject aan de beurt en het zal bekend zijn dat dit
project is opgezet vanuit de diaconieën en als doel heeft voor daklozen een slaapplek te
situeren, zodat deze mensen in de winter niet buiten bevangen kunnen worden door de
winterkoude. De opzet is dat de slapers zelf een kleine bijdrage betalen voor de
overnachting en 's morgens na het ontbijt weer vertrekken.
Kerstavond 24 december . De diaconiecollecte in deze dienst is traditioneel bestemd voor
Kinderen in de Knel en daarbij is eigenlijk geen uitleg nodig: wereldwijd zijn er plaatsen en
situaties waar kinderen letterlijk in de knel zitten. Dat er voor dit doel veel geld nodig is zal
ook niet veel toelichting behoeven. Dit jaar is deze collecte met name voor gehandicapte
kinderen in Pakistan.
Kerstmorgen 25 december . Op het Kerstfeest is de collecte sinds jaar en dag voor
Solidaridad, de bekende ontwikkelingsorganisatie die als voornaamste doel heeft de
bestrijding van armoede in de Latijns Amerikaanse landen, in Azië en Afrika. Zij werkt samen
met boeren en arbeiders aan verduurzaming van hun werk en bewerkstelligt dat er eerlijker
wordt verdiend alsmede dat dit gebeurt met minder schade voor mens en milieu.
Nieuwjaarsdag 2017 : we beginnen op deze eerste zondag van 2017 met een collecte voor
het hierboven ook al genoemde stoelenproject. Misschien kan er van de opbrengst van deze
collecte een matras worden gekocht en dat betekent dat er weer één mens meer kan slapen.
namens de diakenen, Ans van Dijkhuizen.
WeHelpen
Binnen onze kleine gemeente proberen we er te zijn voor elkaar en hulp te bieden als dat
nodig is en op prijs wordt gesteld. Er is een groep pastorale bezoekers, er is de bloemengroet
na de kerkdienst, er zijn eetgroepjes en heel veel individuele contacten.
Sinds begin dit jaar is er een nieuwe mogelijkheid om hulpvraag en –aanbod op elkaar af te
stemmen: www.WeHelpen.nl. Inderdaad, een website waarop je heel eenvoudig kunt zien
welke mensen in de buurt bereid zijn om iets te doen: een boodschap, gezelschap houden,
eenvoudige klusjes. De gemeente Rheden is lid geworden van de landelijke coöperatie die
dit faciliteert. De kerken ondersteunen dit initiatief van harte en als voorzitter van DIANA,
het diaconale netwerk Rheden-Rozendaal, ben ik er bij betrokken.
U kunt zelf via de website een hulpvraag stellen, maar ook een aanbod doen om hulp te
verlenen. Op een kaartje van de regio zie je in een oogopslag hoeveel vraag en aanbod er is.
En als u dat liever niet zelf wilt of kunt doen, dan helpen wij u graag. Als Diana hebben wij
een account aangemaakt, zodat we namens u een hulpvraag kunnen stellen.
Erik Kool
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Concerten
De Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal organiseert weer een
serie concerten in de Kerk van Rozendaal, Kerklaan 15.
De concerten beginnen om 15.30 uur, de zaal is open van af 15.00 uur.
Na afloop van het concert ‘meet and greet’ met de artisten en met
elkaar onder het genot van een drankje.
Op 20 nov 2016 treden op: Cecile Huijnen ,viool en Marieke Grotenhuis, accordeon
Dit duo brengt een klassiek georiënteerd programma met één hedendaags uitstapje,
nl ”Mui" van componiste Anke Brouwer dat speciaal voor hen is geschreven, dit is
een wereldpremière!. Ook wordt een aantal stukken van hun cd ”Dance” ten gehore
gebracht.

Cecile
Huijnen en Marieke
Grotenhuis
behoren beiden al
jaren tot de top van
het Nederlandse en
internationale
muziekleven. De
unieke combinatie
van viool en
accordeon blijkt een
schot in de roos,
beide instrumenten
versmelten met
elkaar en de
bijzondere
klankkleuren zijn
ongeëvenaard. Huijnen & Grotenhuis zijn onophoudelijk op zoek naar repertoire dat
bewerkbaar is voor deze specifieke combinatie. Ze bewerken alles zelf en trachten zo dicht
mogelijk bij de originele compositie te blijven. Hun stijl is zowel expressief, virtuoos en
swingend als speels en intiem. Zij hebben hun repertoire inmiddels uitgebreid naar werken
uit alle werelddelen. Van volksmuziek uit de Balkan, Duitse romantiek, Argentijnse tango en
zigeunermuziek tot hedendaagse werken, speciaal voor het duo geschreven.
De entreeprijs is: € 13.- Voor Vrienden € 10.- p.p. per concert. Voor Gelrepas- en
studentenkaarthouders € 5.- Kinderen onder de 10 jaar gratis.
De kaarten zijn verkrijgbaar in de kerk voor de aanvang van het concert.
Tevoren kunt U ook reserveren via de email:
vrienden@dekerkvanrozendaal.nl
De volgende concerten zijn:
26 feb 2017: het Haydn Trio, fluit, piano, cello
2 apr 2017: Elin Meijnen, zang en Marianne Ratajski ,piano
en Dylan’s Daughter, zang en gitaar
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Hieronder een uitnodiging van onze organist Andries van Rossem:
Beste mensen,
Naar ik hoop staat u mij toe dat ik u via deze weg uitnodig voor een muziektheatervoorstelling van
mijn hand die morgenmiddag (20 november) wordt gepresenteerd in de winkel van Jansen en De
Feijter.
De voorstelling is gebaseerd op de beroemde Nederlandse brievenroman (de eerste) “Sarah
Burgerhart” van Betje Wolf en Aagje Deken.
Het aanstekelijke verhaal van deze roman wordt gebracht als een literair kamerconcert , waarin een
liederenrecital wordt vermengd met een toneelvoorstelling.
De muziek, gebaseerd op muziek uit de tijd van Sarah Burgerhart (18e eeuw) is door mij , in opdracht
van en samenwerking met de Amsterdamse
theatergroep THIM intensief bewerkt en ook deels verweven met mijn eigen muziek.
De professionele spelers, sopraan Janneke Daalderop, pianist Rik Helmes en actrice Marijke
Beversluis staan garant voor een uitvoering op hoog niveau.
De voorstelling duurt een uur en begint om 15.00 uur.
Bijgaand vindt u de aankondiging van Janssen en De Feijter. Meer informatie over de voorstelling
vindt u de op volgende website; www.mijnlieveburgerhart.nl
De voorstelling ging in september 2015 in première in het Museum Van Loon in Amsterdam en reist
sindsdien met succes langs de podia.
Met een vriendelijke groet, Andries van Rossem

BENEFIETGEMEENTEMAALTIJD.
De gezamenlijke maaltijd komt er weer aan. Woensdag 23 november om 18 uur wordt deze
gehouden in de Serre van de kerk van Rozendaal. Ook dit maal in het teken van ons project
“VLUCHTELINGEN IN SYRIË .
Er wordt een milde Syrische maaltijd bereid die ons goed zal smaken. De kosten voor de maaltijd
bedragen 12,-- Euro incl. alle drankjes, toetje en koffie/thee met een Syrische verrassing. De
opbrengst is bestemd voor dit project.
U kunt zich opgeven t/m vrijdag 18 nov. bij de fam. Koning, tel. 026 363 8625 en mevr. L. van Hulst,
tel. 026-363 4698, e-mail liesbethvanhulst@kpnmail.nl. Bij hen ook melden indien u vervoer wenst
o.v.v. uw telefoonnr. Graag op de avond voor aanvang met gepast geld betalen.
De avond zal opgevrolijkt worden met Syrische muziek.
De bijeenkomst duurt tot ongeveer 19.30 uur. Kerk open vanaf 17.30 uur.
Namens de werkgroep werelddiaconaat Velp/Rozendaal, Wil Both
Nicodemuskring
Op vrijdag 25 november aanstaande komen we weer samen in de Serre met de Nicodemuskring. Het
thema is ‘geroepen om ja te zeggen’. Ter voorbereiding op dit onderwerp “Geroepen om ja te
zeggen? “hebben we een tekst van Dag Hammerskjöld gekregen. Het komt uit zijn boek
“Merkstenen”. Jaap van Dijkhuizen en Wil Mantel hebben zich voorbereid op deze bijeenkomst en
werden onder andere geïnspireerd door de volgende teksten: Lied 827 van Willem Barnard “Mensen,
wij zijn geroepen om te leven”! en uit brieven van Paulus : 1 Corinthe 7 vers 20: ”Laat ieder blijven
wat hij was toen hij geroepen werd”. Efeze 4 vers 1 : “ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag
u ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen”. Wij rekenen op een
goede gedachtenwisseling en zeggen graag tot ziens op vrijdag 25 november!
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Psalmenkring
Op donderdagmorgen 1 december komen we weer samen in de Serre voor de volgende
ochtend in de serie ‘Psalmen in de morgen’. We hebben de afgelopen keer twee bekende
Psalmen gelezen, Psalm 22 en Psalm 23. Op 1 december buigen we ons over de psalmen 121
en 122, twee bedevaartpsalmen die overbekend zijn. De ochtend begint om 10.00 uur en
wordt gehouden in de Serre. Het geheel duurt ongeveer anderhalf uur. U bent van harte
welkom!
met een hartelijke groet,
ds. Frans Ort

FILOSOFISCHE KRING
De FILOSOFISCHE KRING georganiseerd door de Stichting Vrienden
van de Kerk te Rozendaal is weer aan de gang. Het thema dit jaar is :
Disciplinering van de maatschappij.
Op 28 nov 2016 is het onderwerp:
‘Krijgsmacht, discipline en disciplinering’.
Dit wordt gebracht door Dr. Peer de Vries, brigade generaal b.d. en filosoof.
In het eerste deel wordt het begrip discipline toegelicht. Er
wordt onder meer ingegaan op discipline als middel tot
onderwerping en als middel tot vergroting van autonomie
binnen instituties, in het bijzonder in de krijgsmacht. In het
tweede deel wordt het verschil tussen de praktijk (praxis) en
de organisatie (poièsis) van instituties uitgewerkt. Hoe vindt
disciplinering plaats in deze domeinen? In deel drie worden
twee begrippen nader beschouwd die daarbij een rol spelen,
te weten deugden en waarden. Wat is hun rol in het
modelleren van gedrag? In het vierde en laatste deel wordt
stilgestaan bij verschillende strategieën om discipline te
verankeren.
Hierna is er nog een bijeenkomst op 12 dec 2016 over
‘Discipline, gezondheid en gezondheidszorg’ door Drs.
Angeline van Doveren, Ziekenhuis-ethicus, van het Rijnstate
Ziekenhuis te Arnhem
Deze Filosofische Kring wordt gehouden in de Serre van Rozendaal, Kerklaan 15 te Rozendaal
op maandagavonden, 20.00 – 22.00 uur.
Nadere informatie over de andere lezingen staat op de website:
www.dekerkvanrozendaal.nl/stichtingvrienden
Deelname aan één avond tegen contante betaling aan de ingang van € 13.-, Houders van een
studentenkaart (onder overlegging van dit document) betalen € 5.-, scholieren krijgen gratis
toegang.
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Advent
als alle ballast overboord
de emballage verwijderd
de dingen niet meer van belang
de glamour in de vuilcontainer
als wat hecht losgeweekt
de dingen afgeschreven
de bolster afgepeld
de pit in blankheid vrij
de kleren uitgetrokken
status belangrijkheid gestript
wij nergens door omhuld
wat afhoudt kortom weg
nu klaar om te ontvangen
geen buitenkant meer over
het binnenste alleen te zien
als als dat alles eens
ruimte dan voor hem gemaakt
dan komt hij niet
hij kwam

(Jaap van Dijkhuizen ))
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De Serre van Rozendaal : zingen op 7 december
Op 7 december zal Katalin Szabó een workshop zang in de Serre van Rozendaal verzorgen.
Katalin zal eerst wat vertellen over zingen maar ook over haar ervaring als zangeres,
zangdocente en het muziekonderwijs in Hongarije. Zingen, wat doet het met je? Waarom is
het belangrijk om te zingen? De stem in de jonge en de oudere jaren.
Wij zullen samen met de aanwezigen kerstliederen zingen en daaraan gaan werken. Katalin
zal dat
presenteren met een volwassen leerling en misschien komen er ook een paar kinderen
zingen als afsluiting.
Sinds 1994 woont Katalin in Nederland . In 1997 heeft ze een Koorschool opgericht in Velp.
Ze geeft aan alle leeftijden zang , koor, koorscholing en pianoles. De leerlingen komen uit
de wijde omgeving, naast Velp en Arnhem ook uit Dieren, Westervoort, Huissen en
Doetinchem. Naast het geven van privélessen is ze dirigent van Kamerkoor de Hoventoon in
Deventer en het Velps Vocaal Ensemble.
Zoals gebruikelijk is de Serre elke
woensdag open vanaf 10.00 uur.
De workshop zang zal om
ongeveer 10.30 uur beginnen. U
bent van harte welkom!

ACTIE KERSTTAS 2016
Op zaterdag 10 en zondag 11 december zamelen de kerken in de gemeenten Rheden en
Rozendaal weer boodschappen in ten behoeve van de jaarlijkse actie kersttas. Een extraatje
voor diegenen die van een minimuminkomen moeten leven. Met uw boodschappen maken
we pakketten die worden verspreid door de Stichting Mensen in de Bijstand en de
Rozendaalse diaconie.
Wij willen de tassen graag vullen met:
koffie, koffiemelk, thee, suiker, blikken/pakjes soep, pannenkoekenmix/meel/olie, rijst,
pasta’s + mix, feestelijk broodbeleg, blikjes ragout, vlees/visconserven, rookworst,
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toastjes/crackers, chips/nootjes, koek, chocolaatjes, pakken sap, potten (blikken)
groenten/fruit, wasmiddel, toiletzeep, bodylotion, shampoo/douchegel, tandpasta,
tandenborstel, kaarsen en andere gezellige (kerst)artikelen. Geen alcohol.
Alles dient nieuw, in de originele, gesloten verpakking en lang houdbaar te zijn. Artikelen
waarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen, kunnen we niet weggeven en moeten helaas
worden weggedaan.
U kunt uw boodschappen inleveren bij onze
kerk, in de tuinkamer:
Zaterdag 10 december van 9.30 uur tot 11.30
uur. Kunt u mooi combineren met het
wegbrengen van oud-papier!
zondag 11 december, vóór aanvang van de
dienst van 10.00 uur.

KOSTERS GEVRAAGD!
Zoals u weet werd in 2015 onze Serre verbouwd en voorzien van moderne audio, video en
keukenfaciliteiten. Daarmee is voor onze kerkgemeenschap en potentiële huurders een
prachtige accommodatie gerealiseerd.
Sinds het begin van dit jaar zien wij een sterke toename in de verhuur van de Serre en de
Kerkzaal voor bijeenkomsten van verenigingen, particulieren en rouw- en trouwdiensten. De
daaraan gekoppelde stijging van de inkomsten uit de verhuur leveren een belangrijke
bijdrage aan de financiering van het onderhoud en energievoorziening van ons
monumentale pand.
Men name de toename van het aantal trouw- en rouwdiensten vraagt van het huidige team
van kosters een extra inspanning om deze diensten voor te bereiden en in goede banen te
leiden.
“Vele handen (en hoofden) maken licht werk”! Daarom zijn wij op zoek naar mensen die het
huidige team willen versterken en daarmee bij te dragen aan dit belangrijke werk van onze
kosters. Op deze wijze kunnen wij de hoge kwaliteit van onze dienstverlening handhaven en
de tijdsbesteding van allen op een acceptabel niveau houden.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot ondergetekende.
Met hartelijke groet,
Hans Rexwinkel – Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Tel. 026-2135430
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Hieronder op verzoek een tekst over de 3e reis van Aly Boven naar Myanmar. Aly Boven is
een dochter van onze Henk Vrijhof.
In januari 2017 reist operatiekamerverpleegkundige Aly Boven opnieuw naar Myanmar
om daar in een Lepraziekenhuis te assisteren bij operaties en workshops te geven aan
lokale operatieverpleegkundigen.
Het is inmiddels de derde keer dat Aly, samen met 2 de Apeldoornse chirurgen Wim
Theuvenet en David Schiettecatte, naar dit moeilijk toegankelijke land reist. “Het is prachtig
werk, wat Leprazending daar doet. Lepra komt in Myanmar nog relatief veel voor.
Leprapatiënten worden er nog vaak verstoten uit hun dorp of familie, maar in het ziekenhuis
van Leprazending worden ze met liefde en respect behandeld.” Leprazending voert in haar
ziekenhuis hersteloperaties uit aan (o.a.) handen en voeten. Maar niet alleen leprapatiënten,
ook slachtoffers met brandwonden en kinderen met aangeboren afwijkingen (zoals
klompvoeten) komen naar specialistische ziekenhuis om te worden geopereerd. In
september van dit jaar organiseerde de kerk van Huissen een boekenmarkt. Een deel van de
opbrengst neemt Aly mee naar Myanmar. “De afdeling fysiotherapie van het ziekenhuis
heeft behoefte aan hulpmiddelen zoals rolstoelen en krukken. Samen gaan we kijken wat
het hardst nodig is de hulpmiddelen worden dan lokaal aangekocht.”
Voor haar reis zoekt nog sponsoren om de reiskosten te betalen. Daarnaast wil ze graag het
ziekenhuis helpen met de aanschaf van speciaal operatiekamerschoeisel. Giften zijn dan ook
van harte welkom. “Ik ga in Myanmar een les verzorgen voor de lokale
operatiekamerassistenten. Het zal voornamelijk gaan over hygiëne in de operatiekamer.
Hoe beter de hygiëne, hoe kleiner de kans op infecties na de operatie. Dat valt niet altijd
mee met de beperkte middelen die ze daar hebben. Ik zou voor het ziekenhuis het liefst
voor iedereen een goed paar operatiekamerschoenen willen kopen. Dat zou enorm helpen
in het voorkomen van infecties”
Wie Aly Boven wil helpen bij deze wens kan een gift overmaken op NL49 INGB 0000 889
889 o.v.v. Reis Myanmar of ga naar haar speciale Crowdfundingpagina op Pifworld
Stichting Leprazending
Nederland
Postbus 902
7301 BD Apeldoorn
Nederland
KvK: 41039028
GIRO: 889 889
IBAN: NL49 INGB 0000 889 889
Contactgegevens »
Veilig en bewust gevenLeprazending is erkend als ANBI en met het CBF keurmerk. Giften zijn
aftrekbaar van de belasting. Online donaties gaan via een beveiligde omgeving.
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En ook nog voor de lezers die niet in Rozendaal wonen een tekst van wethouder Anton
Logemann in De Roos over het poëziepad rondom Barnard. Inmiddels heeft o.a. Henk
Vrijhof zich hiervoor aangemeld.

Rozendaal: bron van inspiratie
De Veluwe is deze week uitgeroepen tot een van de drie mooiste natuurgebieden van
Nederland. Het Nederlandse publiek maakt daarmee duidelijk dat de rijk aanwezige natuur,
de fraaie landschappen en kastelen en landgoederen het waard zijn om in de prijzen te
vallen.
Dat Rozendaal zo in de smaak valt, is niet alleen van deze tijd. In het verleden zijn er
meerdere dichters geweest die zich lieten inspireren door de omgeving. Dichters als De
Genestet, Willem Barnard –met als pseudoniem Guillaume van der Graft- en zijn zoon Benno
woonden in Rozendaal en gebruikten Rozendaal als een bron van inspiratie.
Onlangs zijn wij als gemeente benaderd door de stichting Dichter in Beeld. Deze stichting
probeert dichters en hun gedichten breder bekend te maken dan de poëzie in dichtbundels.
Dat doet ze door poëziepaden te realiseren: langs een route wordt op markante plekken een
zuiltje geplaatst met een kort gedicht. De stichting zou ook in Rozendaal graag een dergelijk
pad willen maken rondom de Rozendaalse dichters Willem en Benno Barnard.
De stichting is tot nog toe vooral actief in Limburg. In het gesprek met hen heb ik
gesuggereerd om te onderzoeken of er Rozendaalse inwoners geïnteresseerd zijn om samen
met de stichting een dergelijk poëziepad te realiseren. Dat betekent gedichten selecteren,
geschikte locaties vinden, sponsoren voor de zuilen zoeken etc. Kortom, een variatie aan
werkzaamheden, maar wel binnen een overzichtelijk traject. Als gemeente zullen we dit
initiatief ondersteunen door hand- en spandiensten te verlenen.
Rozendalers (maar ook anderen zijn welkom!) die dit leuk vinden om te doen, kunnen zich
melden bij Henk Jacobsen (telefoon 026 – 384 675 of per e-mail h.jacobsen@rozendaal.nl).
We organiseren vervolgens een eerste gesprek met de stichting Dichter in Beeld om met
elkaar kennis te maken en afspraken te maken over de taakverdeling.
Anton Logemann
Wethouder Cultuur

Uit de KIK:
Over de film in de tuinkamer op 7 december ontvangt u t.z.t. een aparte mail. Hetzelfde
geldt voor het Open Podium op zondagmiddag 11 december. Het programma belooft weer
de moeite waard te worden, een afwisseling van vocaal en instrumentaal.
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PG Rozendaal Agenda 2016
Nov.

Dec.

Zo 20
Zo 20
Wo 23
Vrij 25
Zo 27

10.00 uur
15.30 uur
18.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ma 28

20.00 uur

Do 1
Zo 4
Wo 7
Wo 7
Za 10
Zo 11

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
15.00 uur
9.30 – 11.30
10.00 uur

Zo 11
Zo 18
Za 24

15.00 uur
10.00 uur
21.00 uur

Zo 25

10.00 uur

Ds. G. Bomer, Doesburg
Concert Vrienden
Ontmoetingsmaaltijd
Nicodemus
Ds. F.Z. Ort, Rozendaal
Kindernevendienst
Filosofische Kring
Psalmen in de morgen
Ds. G. Bomer, Doesburg
Serre van Rozendaal met een workshop zang
Film in de tuinkamer
Inzameling Actie Kersttas
Ds. F.Z. Ort, Rozendaal
vóór de dienst inleveren actie Kersttas
Open Podium
Ds. M. Beekhuis-Wassenburg, Rozendaal
Kerstavond
Ds. G. Grandia. Doesburg
Kerstfeest
Ds. F.Z. Ort, Rozendaal

1e Advent
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Voor meer informatie: www.dekerkvanrozendaal.nl
Colofon: Postadres Kerk: Kerklaan 15, 6891 CM
Website: www.dekerkvanrozendaal.nl
Predikant: Ds. Frans Ort, Admiraal Helfrichlaan 56, 6952 GJ Dieren. Tel.0313414137. Bereikbaar dagelijks van 9.00 – 9.30 en 12-12.30 uur. Werkzaam
voor Rozendaal: maandag, woensdag en vrijdagmorgen
E-mail: fransort@dekerkvanrozendaal.nl Website: www.fransort.nl
Scriba: Gerda van den Bijllaardt, Ringallee 69, 6881 MX Velp, 026-3613535,
scriba@dekerkvanrozendaal.nl
Kerkverhuur: Anneke van der Togt/Carla Rexwinkel:06-27320891,
verhuur@dekerkvanrozendaal.nl

Bankrekeningen:
Vrijwillige bijdrage: nr. NL81 RABO 01687.08.175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal
Voorzitter diaconie: Erik Kool, tel. 3611721 Rek. diaconie: nr. NL16 INGB 0000933939
Autodienst: Bep Brons, tel. 3634291

N.B: De volgende nieuwsbrief zal in december verschijnen
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