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OVERDENKING 
 
#fitgirl#fitboy  
De reclames vliegen ons om de oren, als ik op instagram kijk dan kom 
ik er bijna niet onderuit. Strakke, fitte lichamen met sixpacks. We 
moeten bewegen, gezond eten, trainen en onze resultaten meten. Ons 
door God gekregen lichaam, mogen we als een tempel behandelen.  
Zolang we onszelf maar niet gaan vergelijken, onze identiteit hierin niet 
verliezen en het niet al te dogmatisch wordt, lijkt het mij een positief 
doel om een fit lichaam te willen creëren. Ons jaarthema zal 
'Minnertsga in beweging' zijn. Samen in beweging, fit worden!  
Als gemeente mogen wij ook een lichaam zijn. We mogen onszelf fit 
houden door doelen te stellen, onszelf uit te dagen en juist met elkaar te 
geloven. Net zoals je het ook langer volhoudt als je samen sport, is dat 
ook zo met geloven. Samen oefenen in delen, danken en bidden. Zodat 
wij als gemeente in beweging komen, maar ook de mensen om ons 
heen. Bewegen is omzien naar elkaar, moeite doen om te luisteren om 
naast elkaar te staan, dat kost best veel energie en 
uithoudingsvermogen, maar hoe vaker je het oefent hoe beter je hierin 
gaat worden.  
Maar we zijn ook één lichaam met alle mede volgelingen van Jezus. 
Hoe kunnen wij naar de andere delen van dat lichaam omkijken? Naar 
medegelovigen die vervolgd worden, die in armoede leven of 
onderdrukt worden. Hoe gaan wij daar als gelovigen in Minnertsga mee 
om, wat kunnen wij betekenen?  
Fit worden, resultaten behalen, dat betekent een overgave, focus en 
toewijding.  
En dit geldt niet alleen voor ons lichaam, maar ook voor ons 
geloofsleven. Hoe kunnen we hierin groeien? Samen de focus houden 
op God, op zijn Woord en op zijn schepping. Denk er eens over na waar 
jij je dit seizoen op wil focussen? Wat in je (geloofs)leven is wat stram 
of zit vast? Waar heb je lang geen aandacht aan besteed? Zou je dit jaar 
meer geduld willen krijgen, een bijbelboek willen lezen of een keer naar 
de gebedsgroep willen. Zo zijn er nog veel dingen te bedenken. Deel je 
doelen met een naaste of in je gespreksgroep, want als we samen 
oefenen en elkaar bevragen houden we het langer vol. Dus bij deze deel 
ik mijn doel voor het seizoen: Ik wil graag het nieuwe testament lezen, 
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want ik lees wel bijbel voor mijn werk, maar voor mijn persoonlijk 
geloof blijft hij best vaak dicht.  
We mogen uitkijken naar een nieuw seizoen, waarin er Iemand met ons 
mee gaat, die ons de beste voeding kan geven en de beste personal-
trainer is die we kunnen wensen. Ga met God en hij zal met je zijn!  
Tsjikke Bloem. 
 
 
 
KERKDIENSTEN IN DE MAAND SEPTEMBER 
 
Zondag 5 september Heilig Avondmaal 
9.15 uur Ds. J. Lindeboom  
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Avondmaalscollecte 
 
Zondag 12 september  
9.15 uur Themadienst 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk
  
Zondag 19 september Startzondag en afscheid  
                                                                       ambtsdrager dhr. P.  
                                                                       Haagsma 
9.15 uur Ds. J. Lindeboom  
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door: Jins  
Er is Kinderkerk   
 
Zondag 26 september  
9.15 uur Ds. J. Lindeboom  
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door: Femke  
Er is Kinderkerk   
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  AGENDA 
  1 september   Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
  8 september   Kerkenraad om 20.00 uur in de Twaskar 
  20 september   Redactievergadering om 20.00 uur bij Andringa 
  22 september   Ouderlingenberaad in 20.00 uur in de Twaskar 
  26 september   Zangdienst om 19.30 uur in de Meinardskerk 

 
 
FANÚT DE FLINTER 
Ontmoeten! Het hele seizoen door ontmoeten we elkaar, mensen in het 
dorp, mensen elders. Het lijkt net iets menselijks: contact hebben met 
anderen. Als je met vakantie gaat wil je rust! Even niets meer hoeven en 
moeten. Eenmaal op de camping – nadat de vouwwagen is opgezet – 
heb je zo weer contact met mensen. Weer ontmoetingen … maar wel 
met wildvreemden, alhoewel … Op de camping in Heerlen stond een 
jong stel achter ons. De vader riep: Jelte útsjen … Uiteraard keek ik om, 
huh??? Hoezo moet ik uitkijken? O wacht het ging om dat jongetje van 
4 jaar! En waar komen ze vandaan? Uit Ureterp! Gemeenteleden van de 
GKV aldaar. Deze kerk weet ik natuurlijk te staan, omdat ik daar uit de 
buurt kom. Toen zij wegreden hebben we elkaar nog vaarwel gegroet!  
Wat een leuk contact met deze mensen, die vlak achter ons stonden. 
Wat een heerlijke plek, ver weg van alle werkzaamheden en toch ook zo 
lekker dicht bij huis. Ook al hadden we om ‘in poppeslokje’ gewild 
naar Polen, ja eigenlijk twee, want onze vrienden hebben in de 
afgelopen drie jaar al twee kleinkinderen gekregen. Helaas gaf het heel 
veel gedoe met alle maatregelen en dus hebben we besloten om weer in 
eigen land te blijven en dat is toch ook een prachtig land!! In de herfst 
kunnen we altijd nog even kijken of we dan hen kunnen bezoeken en 
anders volgend jaar. 
Tot ziens in Jeruzalem! Zo groeten Joden elkaar met het vooruitzicht 
elkaar weer te mogen ontmoeten. Wij gaan een nieuw seizoen in en 
mogen elkaar dat ook toewensen: vaya con Dios (ga met God)! … en 
Hij zal met je zijn! Allen een goed en gezegend nieuw seizoen 
toegewenst!  
Ds. Jelte Lindeboom. 
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FANÚT FRENTSJER 
Een paar maanden geleden schreef ik in het kerkblad een overdenking 
over op reis gaan en dat we (lees ik) dan vaak te veel spullen 
meenemen. Wat ik al had verwacht, was inderdaad het geval. Toen ik 
maandag 5 juli vakantie kreeg en ook meteen vertrok was ik te moe om 
na te denken over wat ik allemaal mee moest nemen, laat staan dat ik 
daarover na wilde denken. Dus heb ik mijn grootste tas gepakt en daar 
zoveel mogelijk spullen in gedaan, totdat hij vol zat en het werden 
uiteindelijk twee grote tassen... Maar ach, ik ging toch met de auto, dan 
maakt het niet zoveel uit, de auto draagt het wel voor je. In mijn hoofd 
gonsde steeds een stemmetje dat ik te veel mee had en dat ik wel vijf 
weken weg kon blijven, wat feitelijk ook zo was.  
Na vijf dagen bij mijn ouders en zus in Bennekom te zijn verbleven 
ging ik richting een vriendin waarmee ik nog een week in Noord- 
Brabant zou verblijven. Eenmaal bij mijn vriendin aangekomen, zei ze: 
'Ik heb wel veel spullen mee, maar ach, dat kan wel toch? We zijn met 
de auto!' Gelukkig, dacht ik, nog iemand die te veel spullen meeneemt 
en nadat we de auto met veel gelach en toch ook een beetje schaamte 
hadden ingeladen konden we onze reis verder vervolgen. Ik heb een 
heerlijke vakantie gehad en na de week Noord-Brabant had ik nog een 
bruiloft, waar ik geen kleding voor mee had genomen, want ik hoorde 
pas op vakantie dat de bruiloft doorging. Maar hé! Gelukkig, kon ik nog 
een aantal combinaties uit mijn tas vissen en had ik toch een feestelijke 
outfit. Waar een mens zich al dan niet druk om kan maken, iets met 
vogels, zaaien en maaien... 
 
Maar in datzelfde stuk schreef ik ook dat we mogen proberen om met 
open handen te leven, want dan voel je je vrij en kan God je 
daadwerkelijk geven wat je nodig hebt. 
Op 4 juli heb ik afscheid genomen van de gereformeerde gemeente 
waar ik jeugdwerker was in Nijega, Opeinde en de Tike. Ik kijk terug 
op een goede tijd, waarin ik veel mocht leren en heb genoten van het 
werk wat ik mocht doen.  
 
En in het leven met open handen krijgt je blijkbaar dus ook weer iets in 
je handen gelegd. Per 1 september begin ik als jeugdwerker voor PKN 
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Garyp. Deze gemeente mag ik vier uren per week dienen, dus dit is voor 
mij goed te combineren met mijn werkzaamheden voor de gemeente in 
Minnertsga.  
Tsjikke Bloem. 
 
 
 
JEUGDWERK 
Met de leiding van de kinder- en jeugdclubs zijn wij achter de schermen 
bezig met het reorganiseren van het jeugdwerk. Wat kunnen we 
aanbieden? Wat sluit aan? Hebben we genoeg draagkracht? Vragen 
waarmee we de aankomende maand mee aan de slag gaan. Daarom 
beginnen we in september nog niet met het jeugdwerk, behalve de 
kinderkerk, die start wel op! Voor de kinderen en gezinnen zijn we 
bezig met het opzetten van iets nieuws. We hopen jullie zo spoedig 
mogelijk op de hoogte te stellen.  
 
WINTERWERK 
 'Minnertsga in beweging' 
Iedere dag bewegen is gezond! Veel mensen doen daarom ook iedere 
dag mee met Nederland in beweging. Zo krijg je een gezond lichaam, 
dat soepel blijft. Ook is het goed om geestelijk in beweging te blijven: 
zoals geregeld sudoku's (cijferpuzzeltjes) te maken, maar ook om met 
elkaar in gesprek te zijn over geloof en elkaar te blijven bevragen en te 
bemoedigen. 
'Minnertsga in beweging’ om gezond te leven met God. De gemeente is 
het lichaam van Christus. Een lichaam heeft allerlei ledematen en 
zintuigen. Een achttal daarvan lichten we dit winterseizoen uit om met 
elkaar wat mee te doen en over in gesprek te zijn.  Zo willen we groeien 
in geloof en sterker worden als gemeente. 
Op het bijgevoegde opgaveformulier lees je hierover meer! 
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DIACONIE 
Collectes 
Het overschot van 2020, € 2.000,00, heeft de Diaconie verdeeld onder 
verschillende goede doelen. 
In de maand juni zijn de volgende extra collectes gehouden: kwetsbare 
vrouwen en kinderen in Oeganda € 219,50 en  Ghanese boerinnen € 
200,00. Diaconie collecten € 181,60, giften € 395,00 en bloemengroet  
€ 35,00. 
In juli: Diaconie collecten € 338,30, giften € 320,00, bloemengroet € 
20,00. 
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de Diaconie, dat kan op 
bankrek.nr. NL93RABO 0119300427. 
  
Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u 
hartelijk bedanken voor uw bijdragen. 
 
Heilig Avondmaal 
Op zondag 5 september hopen we weer het Heilig Avonmaal te vieren. 
Ook deze keer kunt u de bakjes met brood en wijn weer meenemen naar 
uw plaats. De volgende keer hopen we metalen bakjes te gebruiken. 
Als u thuis mee wilt doen kunt u brood en wijn vast klaarzetten. 
De extra collecte is voor de mensen die getroffen zijn door de 
aardbeving in Haïti:  
De bevolking van Haïti werd 14 augustus 2021 getroffen door een 
zware aardbeving. Er zijn bijna 2.000 doden en meer dan 7.000 mensen 
raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen 
zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. Kerk in Actie is 
noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun 
voor Haïti is hard nodig! In grote delen van het land hebben mensen 
geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. 
Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk op de plek van bestemming 
doordat wegen zwaar zijn beschadigd. Tropische storm Grace bereikte 
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Haïti ook nog en bemoeilijkt de hulpverlening vanwege ondergelopen 
gebieden en modderstromen. 
Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk 
ACT Alliance of het Rode Kruis. Samen met kerken wereldwijd 
ondersteunen we lokale partners bij het geven van noodhulp. Er is 
dringend behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters 
voor schoon drinkwater. 
Aardbevingen en orkanen teisteren Haïti met regelmaat. Dat investeren 
in wederopbouw werkt blijkt uit de hulp na orkaan Matthew in 2016. 
Na deze orkaan bouwde Kerk in Actie, via ACT, rampbestendige 
huizen. Deze huizen staan ook in het huidige aardbevingsgebied en 
staan nog steeds overeind. 
Dit doet Kerk in Actie met uw geld: We hebben via ons internationaal 
kerkelijk netwerk (ACT) direct 1.000 hygiënepakketten en 500 
nood/bouwpakketten uitgedeeld. Ook wordt geld uitgetrokken voor het 
herstellen van waterbronnen. Gebrek aan schoon water is een groot 
probleem en ziekte-uitbraken liggen op de loer. 
Met uw donatie ondersteunt u het werk in Haïti en soortgelijk werk van 
Kerk in Actie. 
 
Activiteit 65+ 
Door de coronapandemie  kon het ouderen reisje dit jaar weer niet door 
gaan. Nu er wat meer versoepelingen zijn wil de Diaconie alle 65+ers 
uitnodigen voor een gezellige middag in  MFA “de Doarpsfinne”, op 
woensdag 29 september a.s. We proberen zoveel mogelijk de dan 
geldende coronamaatregelen te volgen. 
We verwachten u om 15.00 uur voor koffie/thee met wat lekkers, dan 
een borrel en een warme maaltijd als afsluiter. 
Medewerking wordt verleend door het muziekensemble van 
muziekschool Seewyn.  
En “Minnertsga vroeger” heeft nieuw materiaal gekregen over de 
herbouw van de kerk na de brand. Dat willen ze graag aan u laten zien. 
De leden van de Diaconie komen de 65+ers persoonlijk vragen of zij er 
bij willen zijn. 
Als u nog geen 65 jaar bent en het gezellig vindt om er ook bij te zijn 
kunt u zich vóór 22 september a.s. opgeven bij Sjoerd  
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We hopen elkaar, na een lange periode van “niet ontmoeten”, weer te 
zien om gezellig bij te kletsen. 
Bij de uitgang vragen wij een eigen bijdrage. 
 
 
De Bloemengroet – De Kaartengroet 
 
Al heel wat jaren bestaat de Bloemengroet in Minnertsga. Dit houdt in 
dat alle mensen, woonachtig in Minnertsga, die ziek zijn, een oppepper 
kunnen gebruiken, er aan hen gedacht wordt, die eenzaam zijn of 
gewoon omdat iemand uit het dorp vindt dat hij/zij een bloemetje 
verdient/nodig heeft, op zondag een bloemetje kan ontvangen.  
(verjaardagen en jubilea krijgen via anderen wegen aandacht). 
 
De Bloemengroet commissie verzamelt 
de namen die zijn doorgegeven en gaat 
zeer zorgvuldig en discreet om met de 
gegevens.   
 
Daarnaast verzorgen wij ook de 
Kaartengroet. Dus iedereen die wordt 
doorgegeven bij de Commissie ontvangt 
of een bloem of een kaart.  
Afgelopen jaar verliep dit dubbel, door 
verschuivingen in de commissie in de 
Corona-tijd is hier verwarring over 
ontstaan. Ook het bezorgen is afgelopen 
jaar anders verlopen. Eerst heeft onze 
vaste bloemist ‘Martha’s Bloemen’ de bloemen aan de deur gebracht en 
daarna hebben de Diaconieleden dit opgepakt. Fijn dat de bloemen en 
kaarten gewoon door werden bezorgt! 
 
Yes!  
Het bezorgen door de gemeenteleden zelf kan weer opgepakt worden en 
daarom hebben wij besloten dat vanaf zondag 29 augustus de bloemen 
van die week weer in de kerk staan. Deze worden dan weer bezorgt 
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door de gemeenteleden die dit destijds hebben aangegeven dit te willen 
doen.  
 
Maar…. Wij kunnen niet zonder u/jullie hulp, dus: 

- Meld een gezin/een persoon die een bloem of kaart, om wat voor 
reden dan ook, kan gebruiken aan! 

- Zelfgemaakte blanco kaarten zijn van harte welkom! Graag geen 
teksten op de voorkant en binnenkant.   

- Wordt bloemenbezorger en beleef mooie 
gesprekken/momenten! 
U/jij krijgt tijdig bericht welke zondag de bloemen bezorgt 
mogen worden, in de kerk hoort u/je naar wie ze gaan.  

 
Alvast bedankt! 
Groeten van de Bloemengroet commissie, 
Trienke blommengroet@gmail.com 
Jikke  
Aly  
Anna  
  
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet: 
Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet. 
 
De Diaconie. 
 
 
 
 
BERICHT VAN HET AVONDGEBED 
Te houden op woensdag 1 september 2021 om 19.15 uur in de kerk 
 
Na de vakantie willen we toch het gebed weer laten klinken want de 
Heer wil onze gebeden horen en verhoren. 
Wilt u thuis met ons meebidden? 
Wij willen allereerst danken voor: 

- Onze vrijheid 
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- Dat de mensen weer veilig thuisgekomen zijn van vakantie 
 
Bidden willen we voor: 
- Deze wereld en al haar nood, rampen en oorlogen 
- Afghanistan 
- Alle vervolgde christenen 
- De Israëlieten 
- De zieken in onze gemeente, thuis of in het ziekenhuis 
- Onze ouderen 
 
Met vriendelijke groet, 
Wietske  
Petra  
Wietske  
Froukje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Verjaarsdagsfonds 
Het Verjaarsdagsfonds heeft het eerste halfjaar het mooie bedrag van € 
1.603,00 opgebracht.  
 
Collectes 
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In het eerste halfjaar mochten wij € 1.700,00 ontvangen met de 
omschrijving gemiste collectes. Alle gevers willen wij hartelijk danken. 
 
Beamer team 
Na vele jaren heeft Bram aangegeven te willen stoppen na dit jaar. 
Volgens ons is hij vanaf het begin betrokken geweest bij het beamer 
team en wij willen hem dan ook hartelijk danken voor zijn inzet en 
betrokkenheid. 
Graag willen wij hem vervangen zodat de groep dezelfde grootte blijft 
houden. Mocht je interesse hebben dan kun je contact opnemen met een 
van de kerkrentmeesters. 
 
Renovatie dak 
In 2023 zal de noord en oostkant van het dak van de kerk vernieuwd 
worden. Dit is iets eerder dan gepland maar de uitvoering is naar voren 
geschoven omdat dit voor subsidies e.d. beter was. Van de gemeente 
Waadhoeke hebben we nu al de vergunning ontvangen voor de 
renovatie. Deze vergunning hebben we nu al nodig omdat enkele 
subsidieverstrekkers hier om vragen.  
 
Bomen begraafplaats 
De bomen rondom de kerk staan weer vol in het blad maar wij werden 
er op geattendeerd dat er enkele bomen niet gezond zijn. Bij een snelle 
inventarisatie bleek dat verder deskundig onderzoek nodig is. Dit 
onderzoek zal binnenkort plaatsvinden. Van dit onderzoek zal een 
adviesrapport opgesteld worden die ons duidelijkheid zal geven wat er 
moet gebeuren. Hierover zullen wij jullie verder informeren. 
 
 
 
Beeld en geluid 
De werkgroep heeft al een eerste uitleg van hun werkzaamheden 
gegeven aan de Algemene Kerkenraad en de voorlopige begroting van 
de kosten is daar ook besproken. De Algemene Kerkenraad was 
unaniem onder de indruk van de al verrichte werkzaamheden en wil 
deze ook graag laten uitvoeren. Wij hopen zo spoedig mogelijk 
toestemming te krijgen om deze werkzaamheden te laten uitvoeren. Om 
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dit alles goed te laten verlopen is snelheid van internet belangrijk zodat 
de mensen thuis op een goede manier kunnen meeluisteren en kijken. Er 
zal binnenkort met de KPN besproken worden in hoeverre de huidige 
bekabeling aangepast kan worden zodat de vereiste snelheid 
beschikbaar komt.  
 
Renovatie kerk 
Al meerdere keren hebben wij u geïnformeerd over de plannen in de 
voorkerk, de plannen zijn nu bijna klaar om uitgevoerd te worden. Van 
diverse subsidieverstrekkers hebben wij toezeggingen gekregen tot een 
bedrag van € 27.500,00 de rest van de kosten zullen door ons 
opgebracht moeten worden. 
De plannen zijn om de gehele huidige toiletgroep te vervangen door 
twee toiletten waarvan één een invalidetoilet.. Dit laatste was altijd al 
een wens van ons om iedereen in de gelegenheid te stellen de diensten, 
concerten, zangavonden e.d. bij te wonen. Daarnaast ontstond de wens 
om gebruik te kunnen maken van een simpel keukenblok waar gebruik 
van gemaakt kan worden bij koffiedrinken na kerkdiensten e.d. 
Vorig jaar zijn de oude stoelen welke gebruikt werden bij concerten en 
Heilig Avondmaal vernieuwd. De opslag van deze stoelen was 
voorheen boven en de benodigde tafels werden opgeslagen bij de kachel 
en dat was gewoon niet praktisch. Daarom is er ook gekozen om deze 
ook beneden te kunnen opslaan. 
Beide wensen willen we combineren in de consistorie door tegen de ene 
wand een simpel keukenblok te plaatsen en het gedeelte tegen de kluis 
aan deels, via een extra deur (kozijn en deur van de bestaande toilet), af 
te sluiten voor opslag van de stoelen, tafels e.d. 
Hiernaast een tekening met de plannen. 
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Voor de duidelijkheid er zal geen aanpassing gedaan worden in de kerk 
zelf, van diverse instanties hebben wij te horen gekregen dat iedere 
aanpassing in de kerk ten koste zou kunnen gaan van de akoestiek en 
deze willen wij graag op het huidige niveau behouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

David, man naar Gods hart! 
 

David was een boerenzoon. 
Hij hoedde de schapen in het veld. 
Eigenlijk was hij heel gewoon 
behalve dat God op hem was gesteld. 
 
Met een slinger en een steen 
versloeg hij de wilde dieren. 
Zo overwon hij ook Goliath 
die tegen Israëls God stond te tieren. 
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Door deze actie kende hij de koning. 
Koning Saul die super blij met hem was. 
David werd ondergebracht in zijn woning. 
Bespeelde de harp wanneer Saul onrustig was 
 
Maar na een aantal overwonnen veldslagen 
waar David door het volk voor werd geëerd 
verloor Saul in David zijn welbehagen. 
En vanaf toen ging het met David verkeerd. 
 
Hij moest lange tijd vluchten voor Sauls leger. 
Maar hij won en werd verkozen tot koning. 
Hij regeerde jarenlang wijs en integer. 
Helaas ging het fout bij Bathseba’s vertoning. 
 
David werd bekoord door haar mooie verschijning en 
smeedde toen een gruwelijk plan. 
Hij zorgde voor Uria, haar man, z’n verdwijning. 
Ging zonder God’s geboden z’n eigen gang. 
 
Nathan wees hem in Gods naam terecht 
en hij moest boeten voor zijn daad. 
Davids berouw was heel oprecht 
en God vergaf hem zijn verraad. 
 
Dus mocht je ooit twijfelen over je leven 
en of je wel goed genoeg bent voor Hem? 
Weet dan dat God òòk David heeft vergeven 
en luister dan als David opnieuw naar Gods stem. 
 
                   H.de.H. 
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Oproep....oproep....oproep....oproep....            
 
 

 
 
Hallo, 
 
De kinderkerk is 
dringend op zoek 
naar nieuwe 
leiding...... 
Lijkt het jou ook leuk 
om je, een gedeelte 
van de kerkdienst,  
bezig te gaan houden met de kinderen 
…....MELD JE DAN AAN !!! 
 
Op dit moment zijn we nog met 4 duo's maar dit 
willen we graag nog wat uitbreiden. 
 
Voor meer info of opgave kun je terecht bij: 
Gerda  
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KLEURPLAAT    


