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Er zijn veel mensen op deze wereld  
die snakken naar een stuk brood  

maar er zijn er nog veel meer  

die snakken naar een beetje liefde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgangers:   Niels van Dalsum en Thea van Nistelrooij 

Mistral combo:  Cora van Nieuwenburg, piano 

   José Kuppen, dwarsfluit 

   

Zingen  
Helaas maken de coronamaatregelen het niet mogelijk dat koor Mistral live zingt. 

Daarom is er voor gekozen om recente en oudere opnames te laten horen tijdens deze 

viering. Om dezelfde reden vragen we u om de liederen vandaag niet mee te zingen. 

Zodra het straks toegestaan is, zal Mistral weer graag live zingen! 
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Openi ngs l ied  
 

Ons Lieve Vrouwke  038 
 
Hil de wirreld die kent 't bild 
van Ons Lieve Vrouwke 
In d'n Bossche Sint Jan, in Lourdes, 
bij ons op 't schouwke 
En verlies ik soms efkes de moed 
dan vouw ik m'n hande 
bid dan zachtjes 'n weesgegroet 
laot 'n kèrske brande 
 

'k Bid vur Ons Lieve Vrouwke, Avé Maria 
Moeder van alle mense 
en ok van jou en van men 
Lot men hier efkes zitte, Avé Maria 
Bij 'w bild en de bloeme 
efkes veilig zen 

 
Ellek bruidspaar gu' nò hun woord 
van trauw gegeve 
me' de kaars no Maria en vraogt 
same heur zegen 
Lieve Vrouw gift ons kracht, wil ons helpe 
in moeilijke tijde 
Bid vur ons, stò ons bij, wil ons steeds 
in 't leve begeleiden. 
 

'k Bid vur Ons Lieve Vrouwke, Avé Maria... 

 

W oor d van  w elkom  
 
 

Openi ngsgedachte  
 

Maria, moeder van een bijzonder kind: Jezus. 
In oude geschriften beschreven als een zorgzame moeder, 
die op de achtergrond bleef staan  
en onvoorwaardelijk van haar zoon hield. 
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Net als bij Maria, is voor elke moeder,  
haar eigen kind heel bijzonder. 
 
Een kind ontstaan uit liefde, 
verbonden door liefde. 
Moederliefde kun je niet verklaren, 
en kun je alleen maar met je hart voelen. 
 
Moeder zijn, is  liefhebben,  
geloven in het leven, 
geloven in het goede, 
een kloppend hart zijn  
voor je zoekend kind. 
 
Moeder zijn, is vertrouwen op de toekomst, 
loslaten en je kind toevertrouwen aan het leven. 
Zijn alle vrouwen misschien daarom niet allemaal een beetje Maria 
met een bijzondere band met hun kind? 
 
Daarom is Maria misschien wel de Moeder van alle moeders, 
dus de Moeder van ons allemaal. 
In deze viering staan we stil bij deze, zo bijzondere moeder: 
Maria. 

 

Gebed  om i nkeer  

 

Goede God, 
Zo vaak zijn we in ons leven gericht op onszelf en het zoeken naar 
geluk,  
dat we de ander uit het oog verliezen.  
Maar geluk laat zich niet vinden. 
Het komt naar je toe, als je bereid bent om het te vinden in de ander.  
Pas dan zullen wij leren wie we willen zijn in ons leven. 
Op al die momenten dat het ons niet lukt om die ander te vinden, willen 
we u vragen om vergeving: 
 
Allen:  
Heer, U ziet dat wij soms tekort schieten in het leven. 
We komen onvoldoende toe aan begrip voor anderen  
en vergeving van hun daden. 
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Leer ons om de deuren naar anderen open te zetten. 
Maak dat we ons met anderen verzoenen en verbinden. 
 Heer ontferm U over ons 
 
Christus, wanneer wij ons klein en breekbaar voelen,  
wanneer wij bedolven worden onder verwijten, 
en niet tevreden zijn met wie we zijn: 
Help ons dan met uw stimulerende aanwezigheid en 
warme steun. 
 Christus, ontferm U over ons. 
 
Heer, U trekt zich het lot van iedereen aan. 
Maar wij zijn vaak druk in onze gezinnen  
met dagelijkse zorgen en materiële zaken.  
Wanneer we ons opgejaagd voelen 
en bijna kopje onder gaan in stress en haast, 
wees dan voor ons een oase van rust.  
 Heer, ontferm U over ons. 
 
Goede en barmhartige God, waardeer onze inzet,  
vergeef ons onze zonden  
en schenk ons Uw  Geest van liefde. 
Amen. 

 
Eer s te  l ez i ng    1Joh., 4, 11-16 

 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 
  
Vrienden, omdat God zo veel van ons houdt, moeten wij ook van elkaar 
houden. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we van elkaar 
houden blijft God in ons. Dan is zijn liefde in ons volmaakt geworden. 
Wij horen voor altijd bij God, en God blijft voor altijd in ons. Dat weten 
we doordat hij de heilige Geest aan ons gegeven heeft. 
De Vader heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te 
redden. Dat hebben we gezien, en daar willen we over vertellen. 
Iedereen die gelooft dat Jezus de zoon van God is, hoort voor altijd bij 
God. En God blijft voor altijd in hem. We hebben Gods liefde leren 
kennen toen we in Christus gingen geloven. Gods liefde is in ons.  
God is liefde. Iedereen die in liefde leeft, hoort voor altijd bij God. En 
God blijft voor altijd in hem. 
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Tussenz ang  
 
Al spreek ik allerlei talen 
 
Al spreek ik allerlei talen  
maar laat de liefde niet toe;  
dan blijven mijn woorden krachteloos en hol,  
en wordt ik praten moe. 
 
Ben ik zo wijs als profeten  
maar laat de liefde niet toe;  
dan leiden mijn diepste inzichten tot niets,  
en wordt ik denken moe. 
Alle kennis heeft zijn grenzen,  
alle schoonheid gaat voorbij,  
maar mijn geloof en hoop zullen niet wankelen  
zolang de liefde blijft in mij. 
 
Al leef ik vroom en rechtvaardig  
maar laat de liefde niet toe;  
dan baten mij alle inspanningen niets,  
word ik geloven moe. 
Alle kennis heeft zijn grenzen….. 
 
De Liefde is geduldig en vriendelijk,  
ze kent geen trots of jaloezie. 
Zij heeft begrip en wordt niet boos,  
houdt nooit op te hopen en verdragen. 
Als wij de weg leren vinden  
dwars door twijfel en pijn,  
als ons hart rust vindt in dit leven  
zal dat door liefde zijn.  
Zal dat door liefde zijn. 

 
Tw eede  l ez ing  

 
Zij zag haar Zoon opgroeien, jong en wild,  
met iets ontembaars in Zijn ogen en Zijn haren.  
Zij zag hem verre wegen gaan,  
onbegaanbare paden in de bergen,  
tot in de woestijn, dagenlang. 
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Zij luisterde vaak naar Zijn verhalen,  
maar verstond nooit helemaal wat Hij bedoelde.  
Zij zag Hem over zieken gebogen,  
zij zag Hem kleine kinderen optillen in het zonnelicht. 
Zij zag hoe Hij melaatse mensen tegemoet ging,  
terwijl alle anderen terugweken.  
Zij zag Hem binnengaan bij zondaars om er te 
eten,  
en hoorde van een grote zondares die Hem gezalfd 
had.  
Zij zag haar zoon toen Hij werd weggevoerd  
en hoorde mensen zeggen: " 't Moest er eens van 
komen." 
Op de heuveltop waar alle misdadigers worden 
terechtgesteld,  
heeft zij Hem opnieuw teruggezien. 
Hij scheen zo ver, zo onwezenlijk ver,  
ook al kon zij nog enkele lieve woorden van Hem 
opvangen. 
Zij werd de stille kracht bij de verslagen vrienden,  
die vrouw die, alle leed gedragen, vrede had 
gevonden.  
Zij heeft de leerlingen door de eerste strijd geloodst  
en door de eerste ruzies,  
zodat zij "moeder" gingen zeggen tegen haar. 
Zij zag hen verre wegen gaan over zeeën en over bergen,  
naar alle mensen, grote en kleine. 
Zij luisterde naar hun verhalen  
en zij begreep dat Hij nog altijd levend was.  
En toen zag zij hoe, overal ter wereld,  
slaven werden vrijgelaten,  
armen niet verstoten en zieken met liefde werden opgenomen. 
Toen zij het wonder zag gebeuren van de nieuwe wereld:  
toen zegde zij stilletjes voor zich uit:  
"Magnificat. Hij maakt alles groot." 

 

Acc l am at i e  
 
Jouw woorden in schriften geschreven, 
jouw woorden in stenen gegrift, 
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ze komen in mensen tot leven, 
zij worden in mensen tot licht. 
 

O verw eging  
 
 

 
Kor t e  s t i l t e  
 Meditatieve muziek 
 

Het kind heeft de volledige liefde van zijn moeder nodig  
om weg te groeien van zijn moeder  

en zo zelfstandig te worden. 

 
Ge l oof sbe l i jden i s  

 
A. Ik geloof in het Kleine  

dat werelden verandert, 
in de zachte kracht van de deemoed. 
 
Ik geloof in het Grote  
waarvan ik deel ben, 
onvervangbaar als een druppel in de stroom. 
 
Ik geloof in God,  
oorsprong en voltooiing,  
alfa en omega, 
en in de tekenen  
die Hij tussen mensen doet. 
 
Ik geloof  
dat mensen hun eigen plek hebben  
om te worden wie ze zijn, 
naar beste vermogen,  
midden tussen mensen. 
Ik geloof in de kracht van de aandacht  
die luistert  
en het wezenlijke hoort achter de woorden. 
 
Ik geloof in gastvrijheid, in warmte en ruimte en respect. 
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Ik geloof in de waarde van zorg 
die mensen met geduld en tederheid omringt. 
 
Ik geloof in de liefde,  
die dag na dag gedaan, 
gezegd en verwezenlijkt moet worden. 
 
Ik geloof dat mensen kunnen groeien 
naar dát wat wezenlijk is 
door de weg te gaan van Jezus Christus, man van Licht, 
man van God. 
 
Ik geloof dat het goed is  
zijn Geest een woning te bieden, 
in het hart en de handen van de gemeenschap. 
Amen. 
 

Li ed  

I believe  042 
 
I believe for ev'ry drop of rain that falls, a flower grows. 
I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. 
I believe for everyone who goes astray, 
someone will come to show the way. I believe, I believe, 

Ik geloof dat door iedere regendruppel die valt, 
een bloem groeit. 
Ik geloof dat ergens in de donkerste nacht, 
een kaars brandt. 
Ik geloof voor iedereen die op een dwaalspoor raakt 
iemand zal komen om de weg te wijzen. 
Ik geloof, ik geloof ... 

 
 
I believe above the storm the smallest prayer will still be heard. 
I believe that someone in the great somewhere, hears ev'ry word. 
Ev'rytime I hear a newborn baby cry,  
or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. 

Ik geloof dat boven de storm het kleinste gebed 
gehoord zal worden. 
Ik geloof dat iemand in het grote heelal 
ieder woord hoort. 
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Iedere keer als ik een pasgeboren baby hoor huilen, 
of  een blad aan raak, of de lucht zie 
dan weet ik waarom ik geloof. 

 

Het pad van de liefde 

is niet geasfalteerd. 
 

Voorbede  

 
Laat het stil worden in ons zelf, zodat we Maria, 
deze bijzondere vrouw, een plaats in ons hart kunnen geven. 
 
Bidden wij voor alle mensen  
die met veel verdriet leven. 
Dat zij door te bidden tot Maria  
gesterkt mogen worden. 

Avé, avé, avé Maria, 
Avé, avé, avé Maria. 

 
Bidden wij voor alle vrouwen die in hun hoofd al moeder waren,  
maar het nog niet zijn geworden.  
Dat zij bij Maria, de moeder van alle moeders,  
steun en kracht mogen vinden voor hun verdriet  
dat zij ongewenst kinderloos blijven. 

Avé, avé, avé Maria, 
Avé, avé, avé Maria. 

 
Bidden wij voor alle mensen die zich eenzaam voelen, 
dat zij een sterke schouder vinden om op te leunen 
en een luisterend oor. 
Dat zij de kracht mogen krijgen  
om ondanks alle eenzaamheid, 
toch weer blijdschap in het leven te vinden. 

Avé, avé, avé Maria, 
Avé, avé, avé Maria. 

 
Bidden wij voor onszelf, 
dat wij door deze viering bemoedigd worden 
om met dankbaarheid en vreugde  
in ons dagelijks leven verder te gaan. 
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Avé, avé, avé Maria, 
Avé, avé, avé Maria. 

 
Bidden we voor allen  
die een speciale plaats innemen in ons hart,  
om wat ze voor ons hebben betekend  
en nog betekenen in woorden en herinneringen. 
Bidden we voor de intenties  
waarvoor in deze viering speciaal de aandacht is gevraagd: 
voor…….. 

Avé, avé, avé Maria, 
Avé, avé, avé Maria. 

 
Goede God 
Vandaag hebben wij stilgestaan bij de liefde. 
Uw liefde, die een jonge vrouw het moederschap bracht en die wij al 
sinds eeuwen in onze gebeden gedenken.  
De vrouw die u bestemd had om leven te geven aan uw eigen zoon, 
Jezus.  
De vrouw die kracht geeft aan velen in zowel moeilijke tijden, bij ziekte 
en lijden,  
bij vreugdevolle gebeurtenissen, zoals het huwelijk en de geboorte van 
kinderen.  
Laten we daarom, ter ere van haar, dit gebed afsluiten, door samen het 
Wees gegroet te bidden: 
 

A. Wees gegroet, Maria, vol van genade, 
De Heer is met U, 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen  
En gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God, 
Bid voor ons, zondaars, 
Nu en in het uur van onze dood,  
Amen.  
 

Dankgebed  
 
Die naar menselijke gewoonte  
met een eigen naam genoemd werd 
toen Hij in een ver verleden 
werd geboren ver van hier 
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die genoemd werd Jesjoe, Jezus, 
zoon van Jozef, zoon van David, 
zoon van Jesse, zoon van Juda, 
zoon van Jacob, zoon van Abram, 
zoon van Adam, zoon van mensen. 
Die ook zoon van God genoemd wordt, 
Heiland visioen van vrede, 
licht der wereld, weg ten leven, 
 
levend brood en ware wijnstok. 
die geliefd en onbegrepen, 
werd bewaard in taal en teken, 
als een eeuwenoud geheim, 
als een wachtwoord doorgegeven, 
als een vreemd vertrouwd verhaal, 
die een naam in mijn geheugen, 
die de stem van mijn geweten, 
 
die mijn waarheid is geworden: 
Hem gedenk ik hier en noem ik, 
als een dode die niet dood is, 
als een levende geliefde, 
die gekozen heeft te leven 
voor de armsten van de armen 
helpman, reisgenoot en broeder 
van de allerminste mensen, 
 
die ten dage dat Hij rondging 
door de dorpen van zijn landstreek 
mensen aantrok en bezielde, 
hen verzoende met elkaar. 
Die niet stijl en ongenaakbaar 
niet hooghartig als een heerser 
maar in knechtsgestalte leefde, 
die Zijn leven voor zijn vrienden 
 
prijs gaf, door een vriend verraden,  
die getergd tot op het kruis 
voor Zijn vijand heeft gebeden, 
die van God en mens verlaten  
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is gestorven als een slaaf. 
 
 
Die gestrooid is in de akkers 
als het kleinste van de zaden 
die daar wacht een lange winter 
in de stilte van de dood, 
die als graan geoogst zal worden 
die als brood gedeeld wil worden, 
om in mensen mens te worden 
die verborgen in zijn God, 
 
onze vrede is geworden, 
onze ziel tot rust gekomen. 
Die ons groet vanuit Zijn verte, 
Die ons aankijkt van dichtbij, 
als een kind, een vriend, 
een ander, hem gedenk ik hier, 
en noem ik, 
en beveel ik bij je aan, 
als je levende geliefde, 
als de mens die naast je staat. 
 
Bidden we samen het gebed dat Jezus ons leerde: 
 

Onze Vader  
 

A. Onze Vader... 
 

Vredesw ens  
 
Maria heeft vreugdevolle dagen gehad,  
maar ook dagen van zorgen en verdriet.  
En toch bewaarde zij in haar hart een diepe vrede. 
Maria is zorgzaam en betrokken, 
vol liefde voor haar zoon en voor ons. 
Zij spoort ons aan om elkaar nabij te zijn 
en te helpen waar het kan. 
Zij wijst ons de weg naar echte vrede. 
Wensen wij elkaar dan nu die vrede toe 
door een simpel knikje of gebaar. 
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Vredes l ied  
 
Ik wens jou Zijn vrede, 
vrede voor elk moment. 
Wij zijn met hem verbonden, 
die ons bij name kent. 

 
Gebed  
 

Werken van liefde,  

zijn werken van vrede. 
 

Li ed  
 Love Changes Everything      027 
 

Love, love changes everything; 
hands and faces, 
earth and sky. 
Love, love changes everything; 
how you live and how you die. 
Love can make the summer fly or a night seem like a lifetime. 
Yes love, love changes everything; 
now I tremble at your name. 
Nothing in the world will ever be the same. 

Liefde verandert alles; 
handen en gezichten, aarde en hemel. 
Liefde verandert alles; 
hoe je leeft en hoe je sterft. 
Liefde kan de zomer laten vliegen of 
een nacht lijkt wel een heel mensenleven. 
Ja liefde, liefde verandert alles; 
nu sidder ik bij het horen van je naam. 
Niets in de wereld zal ooit hetzelfde zijn. 

 
Love, love changes everything; 
days are longer, words mean more. 
Love, love changes everything; 
pain is deeper than before. 
Love will turn your world around 
and that world will last forever. 
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Yes love, love changes everything; 
brings you glory, brings you shame. 
Nothing in the world will ever be the same. 

Liefde verandert alles; 
dagen duren langen, woorden betekenen meer. 
Liefde verandert alles; 
pijn zit dieper dan voorheen. 
Liefde draait je hele wereld om 
en die wereld duurt eindeloos. 
Ja liefde, liefde verandert alles; 
brengt je glorie, brengt je schaamte. 
Niets in de wereld zal ooit hetzelfde zijn. 

 
Off into the world we go; 
planning futures, shaping years. 
Love bursts in and suddenly, 
all our wisdom disappears. 
Love makes fools of everyone; 
all the rules we make are broken. 
Yes love, love changes everything; 
live or perish in it’s flame. 
Love will never let you be the same. 
Love will never, never let you be the same. 

We gaan de wereld in, 
plannen de toekomst, vormen de jaren. 
De liefde stort in en plotseling 
verdwijnt al onze wijsheid. 
Liefde maakt dwazen van iedereen; 
de regels die we maken, worden gebroken. 
Ja liefde, liefde verandert alles; 
leven of ten ondergaan in haar vlam. 
Liefde zal je nooit hetzelfde laten zijn. 

 

Mededel i ngen    
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Slot gedacht e    

 
V. Dichters, poëten, songwriters en schrijvers kunnen niet zonder.  

Ze laten zich vaak inspireren  
door een bron die nooit zal opdrogen: 
LIEFDE. 
 
In het lied ‘In mijn gedachten’ van Herman van Veen,  
is de liefde op een fantastische manier aan het woord.  
Het klinkt als een gebed, dat we samen uit kunnen spreken: 
 

A. Ik zing om wat U mij aan liefde bood 
U geeft me kracht omdat U van me houdt 
De liefde die ik voel, voel ik tot aan mijn dood 
En in mijn dromen worden wij samen oud 
Liefde is een wonder, kijk maar wat ze doet 
Nooit wil ik meer zonder, U bent mijn eb en vloed 
 
In de wind hoor ik Uw stem 
In alles wat ik zie bent U dichtbij 
Ver over de grenzen, ver van de mensen 
Ik hou van U,  
mijn weg bent U 
Deze morgen bent U bij mij. 
 

V. De liefde is meer, het is een weg om te bewandelen;  
een manier om de wereld mooier, leefbaarder te maken. 
Dat is de kracht van liefde. 
Je hoeft er niet in te geloven, 
het gebeurt gewoon. 
Je kunt er niet omheen. 
Laten we op weg gaan,  
om de liefde voor elkaar  
een plaats te geven. 
Laten we op weg gaan,  
om de liefde die Maria uitdraagt 
te mogen ervaren en doorgeven, 
zodat Zijn Gebod,  
 ‘Heb elkander lief’ 
onze levensweg wordt.  
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Zegenw ens  
(Als u kunt, mag u gaan staan) 
 

V. Kunnen we het ons nog herinneren, die allereerste ontmoeting met 
God? 
Voor velen van ons zal dat zijn geweest, bij het ontvangen van het 
doopsel, kort na onze geboorte.  
Voor velen dus een onbewust moment. 
Maar het eerste bewuste moment opnieuw beleven. Lukt ons dat? 
Het lijkt zo lang geleden, maar even teruggaan naar het moment 
waarop we God voor het eerst hebben ontmoet,  
is misschien wel belangrijker dan we denken. 
Laten wij proberen om dat samen te doen, door het uitspreken van het 
zegengebed. 
 

A Goede God,  
geef ons het vermogen om in gedachten terug te gaan  
naar onze eerste ontmoeting met U. 
Zegen ons opnieuw  
en geef ons de kracht om uw zegen,  
met dezelfde onbevangenheid van toen, te ondergaan. 
Zegen ons vandaag en alle dagen van ons leven met Uw liefde  
en zegen ons met de kracht van Maria,  
om haar voorbeeld te volgen in de liefde  
die zij uitstraalt naar anderen,  
zodat ook wij voor elkaar een zegen kunnen zijn. 
In de naam van de Vader de zoon en de heilige geest. Amen. 

 
 
S lo t l i ed  

Lied van Onze Lieve Vrouw ter Linde 
 
Sinds eeuwen glimlacht gij ons toe, 
O Udens Lieve Vrouwe, 
en nimmer wordt gij ’t luisteren moe 
naar wie op u vertrouwen; 
Elk is hier welkom met zijn leed, 
zijn pijnen en zijn zorgen; 
steeds zijt gij met uw troost gereed 
vanaf de vroege morgen. 
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Het Kindje, dat gij teder draagt, 
wendt Zijn gelaat ons tegen 
en schenkt een ieder, als gij ’t vraagt, 
de rijkdom van Zijn zegen; 
Het wijst ons met Zijn kleine hand 
het boek van troost en vrede, 
de blijde boodschap van ons heil 
en Gods barmhartigheden. 
Wij knielen voor uw milde troon 
vol eerbied en vertrouwen; 
verkrijg van uwen lieve Zoon 
waarom wij smeken, Vrouwe: 
verhoring en vergiffenis, 
O Moeder vol erbarmen; 
Gedenk ons bij het god’lijk Kind, 
dat rust in uwe armen. 
 
Hoe zullen wij u, Moeder zoet, 
voor al uw goedheid danken, 
die vreugd en hoop herleven doet, 
behoudenis der kranken; 
Steeds mochten wij in nood en pijn 
bij u bescherming vinden; 
Verhoor ons, die uw kind’ren zijn, 
O Lieve Vrouw ter Linde. 

 

Maria luistert, 
zij oordeelt niet. 

 
 

I ns t r umenta l e  muz iek   

door het Mistral-combo 
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Co l l ec t e  

 
Vanwege de zorg voor elkaar zullen uw gaven nu niet worden 
opgehaald. 
Aan het einde van deze viering staan de collectemandjes op de tafels 
bij de uitgang. De opbrengst is bestemd voor onze Kapelgemeenschap. 
Uiteraard kunt u uw gift ook overmaken op bankrekening NL89 RABO 
0373.403.445 t.n.v. Kapelgemeenschap Ter Linde Uden. 

Hartelijk dank hiervoor! 
  



Jezelf vinden in de ander   16 mei 2021 
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Bij het samenstellen van deze viering hebben wij ons laten inspireren 
door te luisteren naar stemmen van en woorden uit: 

De Bijbel, Dominicanen van Schilde-Bergen, M.Verhulst, 

Moeder Theresa, Erich Fromm, Shakespeare, 

leden van onze tekstgroep en andere gelovigen. 
 
 

U kunt reageren op deze viering via de 
Mistral website :  www.mistraluden.nl 

 
Kapelgemeenschap website:  www.kapelgemeenschap.nl 

 
 
 

Mistral zingt weer 
in de viering op zondag 20 juni 2021 om 10.00 uur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      gesponsord door  

 

http://www.mistraluden.nl/
http://www.kapelgemeenschap.nl/

