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 Nieuwsblad December 2020 
    
 
 
 

                  ADVENT 
                               
Goed nieuws 
 
Goed nieuws voor mensen in het donker, 
want op een dag wordt alles licht.  
Wat hen terneer drukt wordt gebroken.  
Er komt een lach op hun gezicht.  
 
Goed nieuws voor wie de klappen krijgen,  
voor mensen, kwetsbaar, arm en bang.  
Er komt een tijd van recht en vrede. 
Dan speelt een kind zelfs met een slang.  
 
Goed nieuws voor wie naar vrijheid snakken,  
voor wie bekneld zijn en gekooid.  
Ze zullen weer de ruimte krijgen,  
zodat hun leven zich ontplooit.  
 
Goed nieuws voor hen die moeten huilen. 
Er komt een einde aan de pijn. 
Want eens zal God hun tranen drogen 
en hij zal altijd bij hen zijn.  
 
Goed nieuws voor hen die willen leven.  
Eens jaagt de dood geen schrik meer aan.  
Er zal een nieuwe aarde komen.  
De dood is weg uit ons bestaan.  
Greet Brokerhof-van der Waa.  
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Bestuur Emmanuel Parochie 

Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.  
Vice voorzitter, mevr. H.A.M. Schoorlemmer-Nijhout   
Secretaris, vacant 
Penningmeester, vacant 
2e Penningmeester, dhr .J.A. Wibier 
Bouwzaken, dhr. B. Lenferink 
 
Pastoresteam R.K. Parochie Emmanuel  
 
Pastoor   A.G.M. Monninkhof (André), 

Tel.:  06-22786151 email: monninkhof@hetnet.nl 
 
Pastor J.W. de Vries (Hans)  
Tel.: 06-45290266 email: prhansdevries2020@gmail.com 
 
Pastoraal werker Drs. J.G. (Joop) Butti. Eerst aanspreekbaar contact 
pastor voor De Belte, Dedemsvaart, Hardenberg en Slagharen  Profiel: 
Catechese      Herenstraat 17           7776 AG Slagharen 
Tel.: 0523-684769  email: butti@home.nl  
 
Pastoraal werker  M.(Marga) Klein Overmeen-Groot-Zwaaftink. 
Contact pastor voor Dalfsen, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld, Ommen, 
Vilsteren en Lierderholthuis.   Profiel: Diaconie 
Tel.: 06-18276484 email:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl 
 
Slagharen: Geloofsgemeenschap St. Alphonsus de Liguori  
Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen.  Tel. 0523-681331 

Bankrekening geloofsgemeenschap NL88 RABO 0147 7013 41 
E-mail: deliguori@hetnet.nl 
Website: https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
Zaterdag   19.00 uur            of          Zondag    9.00 uur 
  
Bestuur van de locatieraad 
Voorzitter              :mevr. Antoinette Kosse          tel.: 06-25578075 
Secretaris             :dhr. Bas Kok                           tel.: 683650 
Penningmeester   :dhr. Hans Kosse                     tel.; 682883  

mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:prhansdevries2020@gmail.com
mailto:butti@home.nl
mailto:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
mailto:deliguori@hetnet.nl
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Pastoraatsgroep 
Opbouw                :dhr. Herman Juurlink              tel.: 683299 
Liturgie                  : 
Diaconie                : mevr. Ineke Santman            tel.: 682751 
Cathechese           :  
 
Secretariaat tel.: 0523-681331 
Woensdag            : 10.00 -  12.00 uur 
Vrijdag                  : 10.00 – 12.00 uur 
 
Uitvaartverzorgster: Mevr. Osseforth tel.: 06-52621701 
Begrafenisvereniging: barbara.slagharen@gmail.com  
Bereikbare pastor van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 
24.00 uur: alleen voor dringende pastorale hulp. tel.: 06-50412238 
 
Vieringen in de regio 
De Belte: Onze Lieve Vrouw van Fatima 
Zaterdag     19.00 uur    of   Zondag     9.00 uur 
Dedemsvaart:  Geloofsgemeenschap St. Vitus 
Zaterdag     19.00 uur    of   Zondag     9.00 uur 
Hardenberg: Geloofsgemeenschap St. Stephanus  
Zondag        11.00 uur 
   

Pastoralia 
JOHANNES – een meditatie voor de Advent 
 
Een mens staat op – Johannes is zijn naam, een stem die roept in de 
woestijn. 
Nee, niet hij was het licht, maar hij kwam om te getuigen van het licht. 
Het licht dat in hem kwam, deed hem getuigen van het licht: het licht 

dat in hem kwam. 
 
Er staat een mens op om te getuigen van het licht dat in hem kwam. 
Want hij moest getuigen, getuigen van dat licht. Een mens staat op en 
spreekt. 
Hij spreekt een woord van licht, licht van de Levende in wie geen dood 
of duisternis bestaat. Vanwege dat goddelijke licht staat die mens op - 
Johannes was zijn naam - 

mailto:barbara.slagharen@gmail.com
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om het woord van licht te spreken, midden in de woestijn van het leven. 
Zijn spreken getuigde van Hem die licht is. Hij moest wel getuigen - hij 
kon niet anders. 
 
En ze kwamen naar hem toe, van heinde en van ver, tot van sint-
juttemis kwamen ze naar hem toe, naar hem die getuigde van het licht. 
Ze dromden samen rond deze vonk van licht in de duisternis van de 
doodswoestijn. En zij drongen bij hem aan en vroegen hem: “Wie denk 
jij wel die je bent? Jij daar in je pij? Elia soms? Of de grote profeet die 
komen zal? Wie denk jij eigenlijk wel die je bent, kamelenman?” 
 
“Nee, nee!” sprak hij, “Elia ben ik niet, noch profeet of grote koning, 
geen bisschop en geen paus, geen imam of een rabbijn. Johannes is 
mijn naam: ik ben niet waardig om Zijn sandalen los te maken! Ik ben 
opgestaan om te getuigen, te getuigen van het licht. 
Een woord in de woestijn ben ik - de woestijn die woest en ledig is. 
Een woord van ‘daar zij licht!’, een woord van een nieuw begin: “En 
daar was licht!” 
 
Johannes getuigde van het licht, zoals leven getuigt van water in de 
woestijn en fluistert dat de steppe eens zal bloeien als een roos! Er 
stond een mens op voor een nieuw begin. Sta jij op? - sta ik op? Om - 
net als hij - te getuigen van het licht? Om elkaar het leven toe te 
spreken? Ben jij het soms? – ben ik het soms? 
 
Johannes sprak: “Nee, niet Hem ben ik, niet Hem die komen zal! Ik ben 
maar een stem in de woestijn, ééntje die roept om licht en léven! Nee, 
niet ik ben Hij die komen zal - God bewaar me! Ik maak slechts paden 
vrij, want de weg moet recht voor Hem die haastig komen zal, Hij, die 
het licht is van ons leven.” Want Hij die IS, is Hij die KOMT. ZIJN is 
KOMEN en wat IS, KOMT onherroepelijk aan het licht. Dat is, wat leven 
is! 
Johannes getuigt van het licht, dat IS en KOMEN gaat, als water dat 
woestijnen drenkt en de steppen bloeien laat! In Hem komt Hij nu al 
aan het licht die het licht des levens is. 
 
Maar zij die hem verdrongen, de mannen van het heilig zwijgen, zij 
riepen maar: “Wie denk jij dat je bent!” en “Waar haal je het vandaan? 
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Jij met je water in de woestijn en je steppe die zal bloeien! Jij met je 
praatjes over licht in woestijnen van het leven.” 
Zo spraken de mannen van het heilig zwijgen, de mannen van de 
duisternis, de mannen met de dood op hun gezicht… 
Johannes gaf hen ten antwoord: “Gij kent Hem niet, Die na mij komt, 
Die groter is: 
Messias, grote Koning, Elia en Profeet, de Komende, Gij kent hem niet! 
Want ik ben Hem niet, - natuurlijk niet - ik ben slechts een roepende in 
de woestijn die wil getuigen van het licht dat leven is, getuigen van de 
Komende die WAS en die IS en KOMT. Midden onder u staat Hij die gij 
niet kent, Hij die voor mij IS en die na mij KOMT. Midden onder U staat 
Hij en Gij kent Hem niet?”  
 
Er stond een mens op.  Johannes was zijn naam.   God is genadig! 
Joop Butti 
 

Van de redactie 

Beste medeparochianen, 
Dit nieuwsblad is deze keer alleen voor de Advent, omdat er nog niet 
precies bekend is hoe het dit jaar i.v.m. Corona, de Kerstvieringen 
zullen verlopen. Daarom voor deze periode een nieuwsblad. Het 
volgende blad zal voor Kerst en januari zijn. Daarom vragen wij u om 
eventuele kopij in te leveren voor 14 december. Het blad wordt dan 
gedrukt en op dinsdag 22 december en woensdag 23 december, 
tussen 10-12 uur, kan het Nieuwsblad worden afgehaald door de 
bezorgers. 
Dan is het op 5 december pakjesavond en op 6 december het feest van 
de Heilige Nicolaas. 
Het is dan ook de 2e zondag van de Advent. 
Op 20 december is er een eucharistieviering, het is dan de 4e zondag 
van de Advent. 
De tijd waarin wij ons voorbereiden op de komst van Jezus Christus. 
Wij wensen u een goede Advent toe en blijf gezond! 
De Redactie 
 

Wij feliciteren Wij feliciteren iedereen die in de maand december 

jarig is. Wij wensen u een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een 
gezond en gelukkig nieuw levensjaar.  
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Collecte 

coll. 19 september 29,60 

coll. 26/27 september 106,15 

Oogstdankfeest  579,17 

coll. 3 oktober 44,95 

coll. 11 oktober 31,40 
 
 
Redactievergadering                Vouwen en nieten                afhalen  
Dec./kerstmis 
Jan 2021               14 dec.                      22 dec.                       23 dec. 
Februari 2021        18 jan        26 jan.        27 jan. 
Maart         15 febr.        23 febr.        24 febr. 
April         15 maart        23 maart        24 maart 
Mei         19 april                   27 april        28 april                                      
Juni         10 mei        18 mei        19 mei
                                                                           i.v.m. Pinksteren 
Juli/Aug.         14/21 juni                 22/29 juni       23/30 juni 
 

Vieringen in Nieuwe Wever en De Eik 
Vanwege de regelgeving rond het corona-virus kunnen de 
maandelijkse vieringen in de Nieuwe Wever nog niet worden hervat. 
De vieringen in de Eik worden wel weer hervat.  
 

Liturgische vieringen/Intenties.  
Iedere dinsdag om 18.45 uur is er een viering en iedere donderdag  
om 9.00 uur is er een eucharistieviering. 
 
Za.      28 nov.: 19.00 uur Viering Slagharen 1.  
                      1ste zondag van advent 
            J.W. Wencker en echtgenote; Betsie Wenker-Elfrink en ouders  
            Wenker-Maas; Bernard en Diny Schlepers-Hemme en Rita en  
            Berry Schlepers 
 
Di.       1 dec.:  
            Pastoor Noordman;   
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Do.      3 dec.:  
            Pater Oude Hengel 
 
Zo.       6 dec.: 9.00 uur  H. Nicolaas. viering past.werker Butti  
                                          2de zondag van advent 
  Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; ouders Juurlink- 
           Spijker; fam. de Gooijer-van der Most; J.W. Wencker en  
           echtgenote; Rieks, Johan en Liezeth Werink; Henk van Rhee en 
           fam.;  
 
 
Di.       8 dec.: 
           Broeder Cornel 
 
Do.      10 dec.:  
            Pastor Zandbelt;  
 
Za       12 dec.: 19.00 uur viering past.werker Klein Overmeen  
                                           3de zondag van advent 

Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; J.W. Wencker 
en echtgenote; Bertus en Martha Scholten-Feddema en fam.;  

 
 
Di.        15 dec.: 
            Pastoor Noordman;  
 
Do.      17 dec.: 
            Pastoor Langkamp; Rieks, Johan en Liezeth Werink;  
 
Zo.      20 dec.: 9.00 uur Euch.viering past. Monninkhof  
                                         4de zondag van de advent 

J.W. Wencker en echtgenote; Jan Bosch; ouders Bosch; ouders 
van der Veen; Mieke Viskaal-Wessel; Ed Kortenaar; Theo 
Kosse en fam.;  
 

Di.       22 dec.: 
            Pater Oude Hengel;   
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Misdienaars 
Zon. 6 dec. 9.00 uur Marieke v.d. Blieck 

Lisa Meekhof 

Zat.  12 dec. 19.00 uur Zwaannet Bosch 
Stefanie Bosch 

Zat.  20 dec. 19.00 uur Annie Kok  
Hilda Berg 

Bij vragen of mededelingen kun je mij bellen. Ook voor het opgeven  
van misdienaars of misdienettes. Hilda Berg. Tel.: 683081 
 

December 28/29    5/6    12/13   19/20 

D’vaart 
Za. 19.00 u 
Zo.   9.00 u 

 

Euch.  
- 

 
- 
Euch. 

 

- 
Comm. 

 
- 
Euch. 

De Belte 
Za. 19.00 u 
Zo. 9.00 u 

 

- 
Euch. 

 

Comm. 
- 

 
- 
Euch. 

 

Euch. 
- 

H’berg 
Zo. 11.00 u  

 

Viering  
 

Comm. 
 

Comm. 
 
Euch. 

Wat iedere parochiaan wil weten 
 
Nieuws over het Heilig Vormsel en de Eerste Heilige Communie 
 In 2020 zijn de vieringen van het H. Vormsel en de Eerste heilige 
communie helaas niet doorgegaan i.v.m. het Corona virus, wij hopen 
dat wij deze vieringen in 2021 wel weer kunnen plaatsvinden. 
 
De Eerste Heilige Communie vindt plaats op zondag 11 april in 
Slagharen. 
De ouders van de kinderen die vorig jaar hiervoor opgegeven zijn 
worden door de werkgroep weer benaderd en krijgen het programma 
via de mail toegestuurd. Graag bieden wij de kinderen die nu in groep  
4 zitten de mogelijkheid om zich hierbij aan te sluiten. De ouders van 
deze kinderen zijn van harte welkom op de ouderavond wij zullen u hier 
alles vertellen over het project. De ouderavond vindt plaats op 
maandagavond 18 januari 2021 om 19.30 uur in de parochiezaal van 
Slagharen. U kunt uw kind opgeven door haar/hem aan te melden bij 
het secretariaat of via het opgave formulier wat u vindt op de website: 
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https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroep-
catechese/ 
Na opgave zullen wij de ouders dan middels  de mail de agenda sturen 
voor de ouderavond, en gaande weg het project kunnen wij u op de 
hoogte houden. Ouders van vorig jaar reeds aangemelde kinderen 
hoeven dus niets te doen en hoeven ook niet op de ouderavond te 
komen. 
 
Het Heilig Vormsel vindt ook in 2021 plaats. 
Het Heilig Vormsel zal worden toegediend aan de jongeren die op dit 
moment in groep 7 of groep 8 zitten van de basisschool. Daarnaast 
hebben wij dit jaar een groep van het eerste jaar middelbaar onderwijs 
i.v.m. het niet door gaan van de viering vorig schooljaar. 
De invulling van het project hoort u op de ouderavond. Het Vormsel zal 
ook dit jaar weer een samenwerking zijn tussen Hardenberg, 
Slagharen, de Belte en Dedemsvaart. De Vormselviering zal in 
Slagharen gaan plaatsvinden, daarom hebben we besloten de 
ouderavond in Dedemsvaart te organiseren. De ouderavond vindt 
plaats op maandag 7 december 2020 om 19.30 uur in de parochiezaal 
van Dedemsvaart. Wilt uw kind het H. Vormsel toegediend krijgen, dan 
kunt u dit melden bij het secretariaat of via het opgaveformulier wat u 
vindt op de website  
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroep-
catechese/ 
Na opgave zullen wij de ouders middels mail op de hoogte houden en 
de agenda mailen voor de ouderavond. 
Ook voor deze ouders geldt, de jongeren die al aangemeld zijn voor het 
Vormsel van vorige jaar krijgen via de mail bericht en hoeven de 
jongere niet opnieuw op te geven. Mocht een aangemelde jongere van 
vorig jaar afzien van het ontvangen van het Heilig Vormsel, dan horen 
wij dit graag via de mail. 
 
Wellicht tot ziens op de ouderavonden. 
Werkgroep Eerste Heilige Communie  
Werkgroep Heilig Vormsel  
 

 
 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroep-catechese/
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroep-catechese/
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroep-catechese/
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroep-catechese/
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!Ver-geef!  ?vergeet?  !ver-zoen! 
  
Op de 3e zondag van de Advent, in het weekend van 12 en 13 
december, zal in de vieringen aandacht zijn voor het thema ‘vergeving 
en verzoening’. 
 
Jezus zegt ons:” vergeef altijd”. Als ik wil leven met Hem aan mijn zijde 
dan moet ik de vraag stellen: Hoe kan ik vergeven? 
  
Iemand vergeven die jou kwaad heeft gedaan, of dat nu om iets kleins 
gaat of een daad die jou echt heeft beschadigd, kan soms een 
onoverkomelijke opdracht lijken. Soms is het een proces dat echt tijd 
neemt. Toch is de Bijbel heel duidelijk over de noodzaak van vergeven. 
Er zijn geen kanttekeningen als “tenzij”, “als”, of “maar”. In alle dingen 
moeten we onze blik richten op onze Voorloper, Aanvoerder en 
Meester: Jezus. 
  
Christus leed onrecht; zelfs op wrede wijze werd Hem onrecht 
aangedaan. Niemand heeft meer onrecht geleden dan Christus. En een 
van de laatste uitspraken die Hij deed was: “Vader, vergeef het hun, 
want ze weten niet wat ze doen.” Is het makkelijk? Nee. Is het 
onmogelijk? “Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft”, zei Jezus. 
   
En wanneer jij de kracht niet hebt, wanneer je weet dat je het niet in je 
hebt om te vergeven, dan moet je die kracht vinden in Christus. “Ik 
vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft,” zegt Paulus. Zal het 
vergeven van de ander de pijn die je hebt geleden tenietdoen? Zal het 
de dingen die jou zijn aangedaan terugdraaien? Betekent het dat de 
persoon die jou kwaad heeft gedaan geen verantwoordelijkheid hoeft te 
nemen voor zijn of haar daden? Nee, maar je zult vrij worden van de 
gedachten van haat en bitterheid en de last die ze met zich 
meebrengen. Vergeving schenken doe je niet slechts omwille van 
degene die je vergeeft, maar omwille van jezelf, zodat je niet met die 
zware last hoeft te leven. 
  
Het feit dat je iemand vergeeft, vergoelijkt niet wat die ander heeft 
gedaan, en maakt dat op geen enkele manier “oké”. Vergeven betekent 
niet dat je de ander nu moet vertrouwen, en het te vergeten is evenmin 
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verplicht. “Vergeven en vergeten” is geen Bijbels citaat. Het is één ding 
om op je hoede te zijn en je bewust te zijn van wat er is gebeurd, en 
een ander ding om te haten en wrok te koesteren. 
  
In het ideale geval zullen degenen die jou hebben gekwetst ook berouw 
tonen en hun fouten proberen goed te maken. Maar zorg ervoor dat 
jouw genezing daarvan niet afhankelijk is. Je behoort te vergeven 
ongeacht hun houding. Hun zonden zijn tussen hen en God. Het is 
goed dat mensen de consequenties van hun daden onder ogen zien, 
en dat ze verantwoording afleggen in overeen-stemming met aardse 
wetten en autoriteiten. En op een dag zullen ze ook voor Gods 
aangezicht staan en reken-schap afleggen voor hun daden, en God is 
bovenal recht-vaardig. Maar oordeel en wraak behoort slechts God toe. 
  
Het is belangrijk om te beseffen dat vergeving geen gevoel is; het is 
een keuze. Kiezen voor vergeving betekent dat je naar God gaat, en 
Hem op je knieën vraagt om de kracht om te vergeven. Het is de keuze 
om geen gedachten van haat te laten regeren in je hart. Het is de 
keuze om tot God te naderen voor hulp en troost in plaats van te blijven 

hangen in het verleden, zelfs als je gevoelens liever 
iets anders willen.  
 
De kracht die we hiervoor nodig hebben, ontvangen 
we van de heilige Geest. Denk aan Jezus, “die, als 
Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij 
leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die 
rechtvaardig oordeelt.” 
  
Nader tot God, en in Zijn liefde zal je alles vinden 
wat je nodig hebt. 
Pastor Hans de Vries. 

 
Nieuwsblad Kerstmis/Januari 
I.v.m. met de onzekere tijden door Corona weten we nog niet hoe 
Kerstmis gaat verlopen, daarom willen we nog even wachten met dit 
nieuwsblad. Wilt u uw copy inleveren voor 14 dec. Door de bezorgers 
kan het nieuwsblad afgehaald worden op dinsdag 22 of woensdag 23 
december. Tussen 10 en 12 uur. 
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Bisschoppelijke adventsactie.  
De adventsactie is dit jaar van 28 november t/m 20 december. 
U kunt uw bijdrage over maken op  
IBAN:  NL89INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie Den Haag. 

 
 

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
 

         
Om verspreiding van het 

            COVID-19    virus 

 
zoveel mogelijk te voorkomen, 

 
zijn alle activiteiten 

 
in het kader van ‘Inzicht & 

Uitzicht’ 
 

tot het eind van dit jaar 
 

geschrapt of uitgesteld. 
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De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de 
slachtoffers van Covid-19 en hun  familieleden, in Nederland 
en wereldwijd.   
Zie hieronder het gebed van de bisschoppen:  

 
Bron: website Aartsbisdom Utrecht 
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Ik neem deel aan de viering in de St. Alphonsus de Liguori kerk 
te Slagharen.           Datum:……………………………………… 

Naam:……………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:………………………………………………………………. 

------------------------------------------------------------------- 

 

Ik neem deel aan de viering in de St. Alphonsus de Liguori kerk 
te Slagharen.           Datum:……………………………………… 

Naam:………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:……………………………………………………………… 

----------------------------------------------------------------- 

 

Ik neem deel aan de viering in de St. Alphonsus de Liguori kerk 
te Slagharen.           Datum…………………………………….. 

Naam:………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:……………………………………………………………… 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Ik neem deel aan de viering in de St. Alphonsus de Liguori kerk 
te Slagharen.           Datum:…………………………………….. 

Naam:……………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:……………………………………………………………… 
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Ik neem deel aan de viering in de St. Alphonsus de Liguori kerk 
te Slagharen.           Datum:……………………………………… 

Naam:………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:……………………………………………………………… 

------------------------------------------------------------------- 

 

Ik neem deel aan de viering in de St. Alphonsus de Liguori kerk 
te Slagharen.           Datum:…………………………………….. 

Naam:………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:……………………………………………………………… 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Ik neem deel aan de viering in de St. Alphonsus de Liguori kerk 
te Slagharen.           Datum:……………………………………… 

Naam:………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:……………………………………………………………… 

------------------------------------------------------------------- 

 

Ik neem deel aan de viering in de St. Alphonsus de Liguori kerk 
te Slagharen.           Datum:…………………………………….. 

Naam:………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:……………………………………………………………… 

 



  
 

16 
 

kinderpagina 

 


