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Kerkdiensten
Reserveren voor het bijwonen van de eerstvolgende kerkdienst kan vanaf maandag
12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. Telefonisch bij onze scriba Heleen Broerse.
Zondag 4 juli
Prot. Kerk en online

10.00 uur

ds. W.A. van Rijn
Slotdienst

Zondag 11 juli
Prot. Kerk en online

10.00 uur

ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam

Zondag 18 juli
Prot. Kerk en online

10.00 uur

ds. R.J. Bakker uit Amsterdam

Zondag 25 juli
Prot. Kerk en online

10.00 uur

ds. J. van Popering uit Aalsmeer

Zondag 1 augustus
Prot. Kerk en online

10.00 uur

ds. M. Myburgh uit Wijk aan Zee

Zondag 8 augustus
Prot. Kerk en online

10.00 uur

ds. W.A. van Rijn

Zondag 15 augustus
Prot. Kerk en online

10.00 uur

ds. A. Noordijk uit Monnickendam

Zondag 22 augustus
Prot. Kerk en online

10.00 uur

ds. W.A. van Rijn

Zondag 29 augustus
Prot. Kerk en online

10.00 uur

ds. R.J. Bakker uit Amsterdam

Zondag 5 september
Prot. Kerk en online

10.00 uur

mevr. E. Bruggeman uit Amsterdam

Oppasdienst
I.v.m. de coronamaatregelen is er voorlopig geen oppasdienst.
TER OVERDENKING

Bepakt en bezakt
Dit jaar zijn Robert en ik erg laat begonnen met het plannen van de vakantie.
We wilden eerst zeker weten dat het niet in de weg zou staan van onze vaccinaties.
Inmiddels zijn onze vaccinaties ingepland en kunnen we plannen maken.
En goed nieuws: vakanties binnen Europa zijn deze zomer weer mogelijk als je
gevaccineerd bent!

Ook al hebben we vorig jaar
massaal ontdekt dat Nederland
best mooi is, veel mensen willen
toch naar plekken waar het mooier
weer is, waar de mensen een
andere taal spreken, of de steden
er zo anders uit zien.
Dus pakken we onze koffers in met
schone kleding, de toilettassen en
boeken om te lezen. En zoeken we
een plek even weg van huis, een
plek waar het goed is en gezellig.
Waar we onze dagelijkse rompslomp, de zorgen en stress kunnen achterlaten.
En we hopen dat we met net iets meer bagage thuiskomen dan dat we zijn weg
gegaan. Niet zozeer met extra kleding of met souvenirs. Maar dat, wat we wilden
achterlaten thuis, is vervangen met hernieuwde energie, enthousiasme en met
inspiratie. Met passie en een vertrouwen in de toekomst.
En aan wie dit jaar op reis gaan, waar dat ook heen is en hoelang geef ik graag nog
een klein beetje extra bagage mee.
Woorden van een traditionele Ierse zegen:
Dat de weg je tegemoetkomt,
Dat de wind je steunt in de rug,
Dat de zon je gezicht warmt,
De regen je veld vruchtbaar maakt
En totdat we elkaar weer zien:
Dat God je in de palm van zijn hand bewaart.
Ds. Wilma van Rijn
MEDEDELINGEN

Kliederkerk doe-boek
Blijven jullie als gezin dicht bij huis met de zomervakantie? Komen de kleinkinderen
logeren? En/of wil je op een creatieve manier bezig zijn met bijbelse verhalen?
Bestel dan gratis het KliederKerk doe-boek. Het is voor jong en oud!
Met elkaar ga je op creatieve ontdekkingreis door het verhaal van Naäman met
spelletjes, creatieve opdrachten en kliedere knutsels.
Meer informatie en bestellen kan online:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/doeboek-kliederkerk-thuis-zomer/

Pastoraal contact?
Voor sommige mensen is de zomer geen gemakkelijke tijd:
(Klein)kinderen gaan op vakantie, activiteiten houden een zomerstop.
De contactpersonen, pastoraal coördinatoren en predikant blijven voor u
beschikbaar. Neem vooral contact op als u behoefte heeft aan een gesprek!
Wilt u ontspannen (maar rekening houdend met de maatregelen) een praatje maken
en een kopje koffie of thee drinken?
Het kerkgebouw blijft deze zomer op woensdagen tussen 10:00 en 12:00 uur open.

Vakantie predikant
Voor vragen, pastoraat of spoedgevallen tijdens mijn vakantie kunt u contact
opnemen met Gerda Adolf of Heleen Broerse.
Ds. Wilma van Rijn
UIT DE KERKENRAAD

Noodkreet – en vervolg
In het Kerkblad van mei hebt u de noodkreet vanuit de kerkenraad kunnen lezen.
Deze is ook bij ongeveer 80 huishoudens uit onze gemeente persoonlijk
thuisbezorgd.
Tot nu toe zijn er geen reacties gekomen die ons iets opleveren.
De kerkenraad heeft in de vergadering van juni besproken hoe verder te handelen.
In augustus worden alle 80 adressen persoonlijk benaderd met de vraag wat de
betreffende gemeenteleden voor onze kerk kunnen en willen betekenen. Ook vragen
we wat wij voor de mensen kunnen betekenen. Het is immers een wederzijdse
behoefte.
We hopen en wensen dat dit ons veel oplevert.

Uit de kerkenraad van juni
Ook dit keer is er online vergaderd. We hopen dat het de laatste keer is en dat in
september weer ‘normaal’ in de kerkzaal kan worden gewerkt.
Opening
Ds. Van Rijn opent de vergadering met een verhaal uit het boekje ‘Open Gaan’: Wat
is een kerk?
Daarna gaat ze voor in gebed: “Het is goed om samen na te denken over de
toekomst van de gemeente. Dank voor redelijke gezondheid. Zegen deze
vergadering.”
Vaste agendapunten
De mededelingen, vaststelling van de agenda, verslagen, post en actielijst zijn de
steeds terugkomende zaken.
Uit de postlijst komt het afscheid van pastor Fons Litjens naar voren. Er ligt een
uitnodiging deze digitaal bij te wonen. Namens de gemeente bezoekt Leo
Kranenburg deze dienst. Namens de kerk krijgt Fons een tekening van de Raad van
Kerken en een boompje. Er komt een kaart bij namens de gemeente en kerkenraad.
Wij gaan pastor Litjens zeker missen, zowel in de diensten als in de Raad van
Kerken.

Berichten van de predikant
Dominee Van Rijn heeft haar eerste jaarverslag geschreven. Dit is al tijdens het
moderamen besproken. Een verslag daarvan staat in de aantekeningen vanuit het
moderamen. Ds. Van Rijn vat haar eerste jaar samen. Ze heeft een vreemd jaar
achter de rug door de coronaperikelen. Dat heeft haar zeer beperkt goed kennis te
maken met de gemeente. Ook konden er geen nieuwe activiteiten worden
ontwikkeld. De ideeën zijn er wel. Zodra de wereld weer vrij is komt daar actie op.
Ds. Van Rijn voelt zich in de gemeente thuis.
Ds. Van Rijn wil een folder maken voor begrafenissen. Mensen kunnen dan
aangeven wat zij voor liederen of Bijbelteksten bij hun afscheid willen. Dat kan ook
kinderen helpen er met hun ouders over te spreken.
Mevr. Gijzen zou bij het bezoeken van nieuw ingekomenen graag iets aanbieden
over de kerk. Zo heb je een beetje een binnenkomertje om met mensen in gesprek te
komen. Dat kan bijvoorbeeld als presentje worden aangeboden. De kerkenraad vindt
dit een goed idee. Er wordt daarvoor een plan gemaakt.
Vaststelling van de jaarrekeningen
Er zijn geen vragen gekomen vanuit de gemeente over de jaarrekening. De
kascontrole heeft plaatsgevonden.
De jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en de diaconie worden door de
kerkenraad goedgekeurd. De betreffende penningmeesters wordt decharge
verleend.
De scriba zal de kascontrolecommissie bedanken voor haar werk.
De leden van de diaconie en kerkrentmeesters worden bedankt voor het werk dat in
het afgelopen jaar is verricht.
Vergaderrooster
Het rooster wordt vastgesteld.
Op zoek naar nieuwe ambtsdragers
Afgesproken wordt dat de adressen die benaderd zijn worden verdeeld onder de
leden van de kerkenraad. Ieder belt een aantal mensen met vaste vragen.
Dit is akkoord. In augustus wordt daar werk van gemaakt. In het Kerkblad komt er
een stukje over.
Jeugd
Op 10 juni is bekend of de eindexamenkandidaten zijn geslaagd. Ds. Van Rijn
bezoekt de twee uit onze gemeente om hen te feliciteren.
Rondvraag
Een aantal leden maakt gebruik van de rondvraag voor organisatorische zaken.
Daarna sluit dhr. Kranenburg de vergadering. Hij sluit met een gedicht uit
‘Zomerreces’ van Hans Bouma: Traktaties
Het zomerreces is begonnen. In september is de volgende vergadering. Allen een
fijne vakantie, of rustperiode toegewenst.
Heleen Broerse (scriba)

Afscheid van voorzitters
In de Pinksterdienst van 23 mei namen 3 voorzitters van verschillende colleges
afscheid als ambtsdrager in onze Protestantse gemeente. Dat waren Grietje Monster
(ouderling), Peter Mendrik (kerkrentmeester) en Leo Kranenburg (kerkenraad). Alle
drie waren al meer dan 12 jaar aansluitend actief als kerkenraadslid voor onze
kerkgemeenschap. Woorden van dankbaarheid voor de vele werkzaamheden
werden gesproken door ds. Wilma van Rijn en scriba Heleen Broerse. En er werden
bloemen overhandigd aan de vertrekkende ambtsdragers en een boek (God lééft,
auteur Bram van de Beek). Aan het eind van de dienst konden de aanwezige
gemeenteleden (wel op veilige corona-afstand) de vertrekkende voorzitters
bedanken voor hun gemeentewerk. Fijn was ook dat in de week erna niet aanwezige
gemeenteleden contact opnamen met de afscheidnemers om hen persoonlijk te
bedanken of hen een briefje stuurden, ook met tekening, om hun dank uit te spreken!

Vacaturelijst 2021 3de kwartaal
Het noodzakelijke vertrek van de drie voorzitters heeft helaas gezorgd voor een
uitbreiding van de vacaturelijst. Er is weliswaar gekozen voor een tijdelijke oplossing
voor het vervullen van deze functies, maar dat zijn noodgrepen. Vooralsnog is er
(nog) geen reactie gekomen op de noodkreet die is geplaatst in het Kerkblad van
juni. Dus hierbij een herhaling van onze oproep!
Er staan verder nog steeds vacatures open bij de verschillende colleges en
commissies. Ter kennismaking met wat de colleges/commissies doen is het mogelijk
om een vergadering bij te wonen om te weten te komen wat er zoal wordt gedaan. In
de zomer wordt er niet meer vergaderd, maar vanaf september zal er naar alle
waarschijnlijkheid weer kunnen worden vergaderd door daadwerkelijk bij elkaar te
komen. Een voorbereidend gesprek is echter altijd mogelijk!
Laat wat van je horen als jij deze uitdaging met ons wilt aangaan. De onderstaande
personen voor informatie horen graag van jullie! Zij staan altijd klaar om jullie te
woord te staan en te vertellen over wat de taken inhouden.

Vacature:

Taak:

Informatie:

Kerkenraad

Voorzitter

Leo Kranenburg

Kerkrentmeesters

Voorzitter
Secretaris
Voorzitter

Peter Mendrik

Voorzitter
Wijkwerk, organiseren wijkavonden,
ouderling van dienst
Regelen van geluid/beeld kerkdienst
Regelen van beamerpresentatie
Samenstellen van de wekelijkse
Kerkbrief op donderdag
Medewerkers

Grietje Monster

Ophalen en wegbrengen naar en
van de kerkdienst

Klaas van den Berg

Diaconie
Ouderlingen

Geluid en beamer
Kerkbriefsamensteller
Verjaardagsfonds
Autodienst

Met vriendelijke groet,

Gea Kranenburg

Onno Bart
Cora Gerritse/Leo Kranenburg
Itie Joosse

Leo Kranenburg

DIACONIE

Zending
De opbrengst van de zendingsbus is op 7 juni 2021 geteld en
bedraagt € 125,80. Dit bedrag is ingezameld door Dina van
der Werff. Dina vertelde dat ze al 48 jaar iedere maand het
zendingsgeld ophaalt. Als dank en blijk van waardering voor
haar jarenlange trouwe inzet kreeg
Dina een mooi boeket bloemen.
De zendingsopbrengst wordt
overgemaakt naar Kerk in Actie en
is bestemd voor een bijbelschool in
Pakistan. Deze school leert de christenen door middel van
trainingen meer over de Bijbel en laat zien hoe je je als
christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks
doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee.
Onder hen zijn veel jongeren.
Als u in Halfweg woont en ook een maandelijkse bijdrage
in de zendingsbus wilt doen, dan kunt u dit melden aan Dina van der Werff (tel. 0204975770).
Met hartelijke groet namens de diaconie,

Gea Kranenburg

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maanden
juli en augustus
2 juli
3 juli
4 juli
4 juli
4 juli
11 juli
17 juli
21 juli
22 juli
27 juli
30 juli
1 augustus
3 augustus
5 augustus
8 augustus
9 augustus
9 augustus
16 augustus
26 augustus
28 augustus
28 augustus
30 augustus

Mevr. A.A. Mels-van Beek
Mevr. A. van Eijk
Mevr. T. Kleefsman-Verdonk
Mevr. L. Hofstra-Zuidweg
Dhr. J.M. de Waal
Mevr. J.E.A. Meijer
Dhr. C.J. Sikkel
Mevr. G. de Vente-Blok
Mevr. P.T.J. Agterhof-van der Schaaf
Mevr. D.W.C. Scholman-Kieft
Mevr. F.J. Biesheuvel-Huitema
Dhr. G.T.A. van den Boogaard
Mevr. J.G.C. Sas-Heijkoop
Mevr. J. Eijken-van Andel
Dhr. A.J. Vaandering
Dhr. W. Mels
Mevr. A.L. van Elderen-Geertzema
Dhr. H.B. Stol
Dhr. A. van den Doel
Dhr. H. Noordenbos
Mevr. J. Joustra-van Duijn
Mevr. E. Mandemaker-Snijders

Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21
jaar worden in de maanden juli en augustus 2021
7 juli
14 juli
11 augustus
28 augustus
28 augustus

Patrick Sander Allard Oud
Sophie den Blanken
Denize Myrjam Sieraad
Nova Lou van 't Zand
Isa Janna Maria van Boxel

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker, ledenadministratie
WERKGROEP ZWO

Inzameling voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de
Gereformeerde Zendingsbond
(postzegels, ansichtkaarten/prentbriefkaarten, oude mobiele telefoons,
cartridges en oud Nederlands en buitenlands geld)
Ondanks dat het een bijzondere tijd was is er toch veel bijeengebracht:
Een postzegelverzameling, postzegelalbums, een schoenendoos vol zegels (het
resultaat van de vele enveloppen met zegels) en tot slot drie grote dozen met

postzegels en 1e dag enveloppen die twee gemeenteleden bij mij brachten. Hun
postzegelvereniging hield op te bestaan, waardoor zij een aandeel kregen en dit
schonken aan Kerk in Actie.
Verder een grote tas vol met prentbriefkaarten en onbeschreven ansichtkaarten uit
allerlei landen, veel oude mobiele telefoons en cartridges.
Heel veel dank aan allen die voor dit prachtige resultaat gezorgd hebben!
Op 2 juni heeft ds. Burret Olde dit alles bij mij opgehaald en meegenomen naar het
bureau van Kerk in Actie in Utrecht, waar hij zijn werkplek heeft. Wist u dat alleen al
de ansichtkaarten en postzegels per jaar al meer dan € 20.000,= opbrengen?
We blijven doorgaan met sparen! De mand van Kerk in Actie vindt u in de hal van de
kerk.
Nog even dit: wilt u postzegels zo groot mogelijk afscheuren of afknippen? Het
sparen van kaarten betreft alleen ansichtkaarten of prentbriefkaarten. Geen dubbele
zelfgemaakte kaarten, dubbele kerst- of verjaardagskaarten. Wel mogen dubbele
kaarten gegeven worden van Marjolein Bastin, Anton Pieck en de mond- en
voetschilders van Removos.
Hartelijke groeten,

Adrie Mendrik

KERKRENTMEESTERS

Ontvangen legaat
Wij brengen u in herinnering mevrouw J. Biesheuvel-Kooiker, mevrouw is overleden
op 28 september 2020. Zij woonde lang op een boerderij in het recreatiegebied te
Velsen en woonde daarna kort in Drenthe in de buurt van familieleden. Mevrouw
Biesheuvel had geen kinderen en heeft testamentair bepaald wat er met haar
nalatenschap moest gebeuren. Bij testament heeft mevrouw Biesheuvel onze kerk
een legaat vermaakt. Voor de afwikkeling zijn testamentair executeurs aangewezen,
die notaris Lever te Meppel hebben ingeschakeld. Wij bedanken de executeurs voor
hun inzet. Onze kerk heeft in april 2021 het legaat uitgekeerd gekregen en heeft
€ 5.000,= mogen ontvangen. Namens alle gemeenteleden spreek ik onze
dankbaarheid uit, dat mevrouw Biesheuvel onze kerk in haar testament heeft
opgenomen.
Namens de kerkrentmeesters,

Peter Mendrik

RAAD VAN KERKEN

Rondwandeling vanuit Halfweg via
Brettenpad en Tuinen van West (+ 11 km)
Op zaterdag 5 juni jl. werd er voor het eerst dit jaar
weer gewandeld. Een groep van 11 wandelaars
verzamelde zich bij het station van HalfwegZwanenburg. Er werd een rondwandeling gemaakt via
het Brettenpad langs o.a. de grenspaal bij de
zogenaamde Stenen Beer (een overblijfsel van het
verdedigingswerk tegen het water van het IJ). De
grenspaal gaf ooit de grens met Amsterdam aan en is nog door Rembrandt
getekend.

Vervolgens wandelden we langs het
volkstuinpark De Bretten richting
Amsterdam. Bij de Australiëhavenweg
staken we de N200 over en liepen aan
de andere kant via Geuzenveld weer
terug. Bij de sportvelden dronken we
koffie bij Up Events. En daarna
kwamen we bij de Tuinen van West en
liepen via het Fluisterbos naar Halfweg
waar we om ongeveer 12.30 uur
afgesproken hadden voor de lunch bij
Koffie bij Kaatje. Twee wandelaars (die
niet meegelopen hadden) zaten ons
daar al op te wachten. Het was
gelukkig nog droog en warm genoeg
om buiten te eten. We lieten ons de
lunch goed smaken.

Omdat we de smaak weer te pakken
gekregen hebben, werd er besloten
om voor de liefhebbers toch ook in juli
(zaterdag 3 juli a.s.) te gaan lopen in
de omgeving van Halfweg. Opgeven
kan voor woensdag 30 juni a.s. bij Marijke Nuis.
Kosten € 20,=.
Leo Bakker
BAZAAR

Nieuws van de bazaarcommissie
Als alles goed blijft gaan met het coronavirus kunnen wij mogelijk op ZATERDAG 2
OKTOBER een kleine bazaar en boekenmarkt organiseren waarbij mogelijk ook het
rad kan draaien.
Wij zijn druk bezig met het maken van een plan en hopen dat het door kan gaan.
Tot het zover is kunt u op elke eerste donderdag van de maand van 9.30 tot 10.30
uur spullen afleveren. Wij nemen geen: kapot en/of vervuild spul, tv's, printers en
dvd's aan.
In juli is de inname op donderdag 1 juli, in augustus op donderdag 5 augustus op
bovengenoemde tijden.
Heeft u vragen of wilt u meehelpen met de bazaar, heeft u een goed idee, laat het
ons weten: alle hulp is welkom!
Namens de bazaarcommissie,

Margreet Smit

NEDERLANDS-VLAAMS BIJBELGENOOTSCHAP

Kardinaal Rodríguez Maradiaga:
‘De Bijbel geeft ons een beter Honduras’
De Bijbel Wereldwijd 2021 - deel 3
Het werk van de 155 bijbelgenootschappen gaat door, ook in moeilijke
omstandigheden. Zoals in Honduras, een arm en crimineel land dat recent ook
zwaar getroffen werd door orkanen. Kardinaal Óscar Andrés Rodríguez
Maradiaga, aartsbisschop van de Rooms-Katholieke Kerk, is enthousiast over
de Spaanse Samenleesbijbel. Die bereikt mensen in moeilijke buurten.

Criminaliteit, corona, orkanen en… bijbels
Honduras is het land met de hoogste criminaliteit ter wereld. Daar kwam vorig jaar
Corona nog bij, wat leidde tot de noodtoestand. Criminele bendes grepen dat aan om
hun grip op wijken en buurten te versterken, aldus een VN-rapport. In november
raasden twee orkanen over Honduras. Vier miljoen van de 9,5 miljoen inwoners
werden getroffen. Meer dan 300.000 mensen raakten hun huis kwijt.

Met NBG-steun vertaalde het Hondurees Bijbelgenootschap 100 verhalen uit de
Samenleesbijbel. Van deze Biblia Familiar worden duizenden exemplaren verspreid
onder gezinnen via Rooms-Katholieke en evangelische vrijwilligers. Het doel is:
kinderen van jongs af aan bij brengen dat meedoen aan geweld en misdaad niet
normaal is.
‘Armoede is een groot probleem voor heel veel mensen’, vertelt kardinaal Rodríguez
Maradiaga aan Albert Ypma. Deze Nederlandse theoloog en bijbelwetenschapper
woont en werkt sinds 2000 in Honduras. Hij is coördinator van dit project vanuit de
Rooms katholieke kerk.
‘De armoede is verergerd door het coronavirus en de zware orkanen’, aldus
Rodríguez Maradiaga. ‘Ook is er straffeloosheid bij zelfverrijking door politici en
mensen in overheidsdienst. Daarbij ontbreekt het dit land aan integere leiders met
een visie om de situatie te verbeteren.’
Teken van hoop
Hoe het project werkt? ‘Met hulp van zo’n 15.000 vrijwilligers doen alle bisdommen
pastoraal werk onder gezinnen in de moeilijke buurten’, zegt de kardinaal. ‘Daar
spelen problemen als werkloosheid, slechte huisvesting, drugsdealers, huiselijk
geweld en moordbendes. De gezinsbijbel is daar in bijzonder goede aarde gevallen.
Die 15.000 vrijwilligers – mannen en vrouwen – zijn Delegado de la Palabra,
´Vertolkers van het Woord’. Ze leiden gespreks- en gebedsgroepen waarin een
bijbelverhaal centraal staat, maar ook zondagse vieringen als er geen priester is. Via
hun werk komt de kerk dichtbij, als teken van hoop in wijken waar mensen het zwaar
hebben. De Samenleesbijbel geeft ook de mogelijkheid om in moeilijke tijden samen
ontspannen bezig te zijn.’
Waarom vindt u bijbellezen met anderen en over de verhalen praten zo belangrijk?
‘De Bijbel geeft ons de mogelijkheid Jezus te ontmoeten. Hij is het die in de Bijbel
met ons spreekt en ons met zijn daden inspireert. Zo kan het Woord van God de
waarden en normen van kinderen en jongeren vormen. En die van hun ouders.’
Wat is de ambitie met dit project op de langere termijn?
‘Mijn ideaal is dat we de woorden die in deze gezinsbijbel staan, in de praktijk
brengen. Een voorbeeld: de geboden ‘Je zult niet doodslaan’, ‘Je zult niet stelen’ en
‘Je zult niet liegen’ worden vaak met voeten getreden. Ten diepste wil ik dat we de
ander als mens gaan zien, en als mens gaan liefhebben. Dan zal door het lezen van
de Bijbel ook een nieuwe generatie van oprechte en humane leiders kunnen
opstaan. En dan krijgen we ook een beter Honduras.’
Welke rol speelt de Bijbel in uw eigen leven?
‘Ik word erg geïnspireerd door de apostel Paulus. Met al zijn gebreken en gaven
probeert hij steeds Jezus na te volgen. Wij hebben geen almachtige God, want dan
was zijn Zoon nooit in een stal geboren. Maar we hebben een al-barmhartige God.
Zijn liefde wijst ons de weg om zelf lief te hebben.’
Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

