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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
  
Einde aan alleen on-line diensten 
 
Zoals u in het kerkblad kunt lezen zullen de diensten vanaf 20 
februari weer bezocht kunnen worden. Op 13 februari zullen er twee 
diensten zijn met alleen genodigden.  
Wel mee te vieren via kerkomroep. 
 
  6 februari:  10.00 uur: Ds. J.A.H. Timmers; Roosendaal 
 Collecten: WERELDDIACONAAT, Onderhoud en 
                                         Diaconie. 
 
13 februari:  9.30 en 11.00 uur: Ds. H.C.van het Maalpad 
 Belijdenis en doopdiensten. 
 Collecten: Kerk, Onderhoud en Zending 
 
20 februari: 10.00 uur: Ds. T. Vrolijk; Capelle a.d. IJssel 
 Collecten: Kerk, Onderhoud en Diaconie 
 
23 februari: Biddag. 19.00 uur: Ds. P. de Graaf; Kruiningen 
 Collecte: Biddagcollecte voor de kerk 
 
27 februari:  10.00 uur: Prof. Vonck; Brasschaet 
 Collecten: Diaconie, Onderhoud en Zending 
 
  6 maart: 10.00 uur: Ds. H. de Bie; ’s Gravenpolder Viering H.A. 
 Collecten: Kerk, Onderhoud, 40 dagentijd. 
 Avondmaalscollecte: Voedselbank 
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KERKBLAD 
Kopij voor het maartnummer ontvang ik graag uiterlijk  
Zaterdag 26 februari. 
Met vriendelijke groet, Anneke 
 
VAN DE DOMINEE 
 
Gebed om kalmte 
 
In ons liedboek staan naast 1016 liederen (psalmen en gezongen) 
ook een groot aantal gedichten, gedichtjes en korte teksten. Ze zijn 
te herkennen aan een lichtblauwe lijn, links verticaal naast de tekst. 
En ze staan zomaar verspreid tussen de liederen. Alhoewel zomaar? 
De inhoud van de gedichten en gedichtjes  doet vermoeden waarom 
ze juist op déze plaats bij liederen zijn gezet.  
 
Zo ook een korte tekst die toegeschreven is aan Reinhold Niebuhr 
(een Amerikaans protestants theoloog. 1892 -1971). In vertaling heet 
het: gebed om kalmte. (het staat hieronder)  Het staat tussen 2 
liederen. Bij de roep om tegen wind en tij op weg te gaan mag er ook 
het vertrouwen zijn dat we nooit dieper kunnen vallen dan in Gods 
eigen hand.  (respectievelijk  Lied 917 en Lied 916)  
 
Het gebed om kalmte is vooral bekend geworden vanwege het 
gebruik bij verslavingsproblematiek.  Maar het lijkt me onder vele 
omstandigheden een passend en heilzaam gebed. Ook in tijden als 
de onze,  waarin leven maakbaar werd geacht, maar de pandemie 
die illusie heeft verstoord. Met veel moedeloosheid, gelatenheid en 
zelfs depressie tot gevolg.  
 
Ook kerken en kerkgemeenschappen hebben daar last van. In  
Woord & Dienst, een opiniërend magazine voor protestants 
Nederland, geeft ds. Piet de Jong (ondersteunde recent hervormd  
Oud-Vossemeer) zijn mening over een zwijgende kerk. Hij mist een 
theologische stem die de kerk openlijk  in deze verwarrende tijd een 
heilzame weg wijst en echt bemoedigt. Wat hij schrijft zal voor velen 
herkenbaar zijn.  Hij constateert een te vaak zwijgende kerk. Die zich 
lijkt te hebben neergelegd bij de situatie zoals die is. Naar zijn 
mening wordt te positief gedacht over on-line diensten. Waar ieder 
voor zichzelf en voor het scherm(pje)  een kerkdienst volgt.  Zullen 
kerkgangers nog terug komen als dat weer kan? En samen een 
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gemeenschap vormen?  En geloven kerkleiders en voorgangers er 
zelf nog wel in? Ze lijken zich te hebben neergelegd bij leegloop van 
gemeenten en parochies, en leegstand en verkoop van 
kerkgebouwen.  Er lijkt zich een zekere moeheid  meester te hebben 
gemaakt van kerken en kerkgangers.  En theologisch spreekt men 
elkaar ook al  tegen: Zijn de vaccins bij de één een gave van God, 
de ander ziet ze als middel van de duivel. Ook wat dit betreft 
verwarring  en soms verkettering op het kerkelijke erf. Menigeen 
voelt bij dit gedoe de energie uit zijn lijf en geest weglopen. Zeker: 
vlotte en makkelijke antwoorden zijn er niet. Maar het is zeker 
passend als velen persoonlijk het ‘gebed om kalmte’ bidden. En met 
elkaar met vertrouwen en hoop  op weg blijven.  
 
 God, schenk me  

kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen; 
moed om te veranderen wat ik kan veranderen; 
wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken. 

 
Bij de dienst op zondag  13 februari 
 
Zondag 13 februari zal er gedoopt worden en belijdenis van het 
geloof gedaan. Onder  ‘vanuit de kerkenraad’ zult u lezen dat er die 
dag twee diensten worden gehouden i.v.m. het aantal te verwachten 
genodigden door de doopouders.  
In de dienst die om 9.30 uur begint, zal Jannie Cornelia (Judith)   
Uijl -Nell  belijdenis van haar geloof doen en ontvangt Leendert 
Anthonie (Tommie) Uijl het teken van de doop. 
In de tweede dienst, die om 11.00 uur begint, zullen Samuel Hendrik 
Jonathan (Samuel) Bardelmeijer en Francina Dina Cornelia (Zoë)  
Fontijne het teken van de doop ontvangen. Beide diensten kennen  
dezelfde liturgie om daarmee aan te geven dat de kerkenraad graag 
één dienst had gehouden waarbij naast de door de families 
genodigden,  ook de gemeente aanwezig zou kunnen zijn. De  
huidige situatie, met oplopend aantal  besmettingen,  maakt dit 
momenteel onverantwoord. En wanneer dit wel zou kunnen is nog 
niet in te schatten. Daarom heeft de kerkenraad dus besloten om 
twee diensten te houden en dit besluit aan de doopouders voor te 
leggen. Zij zijn hiermee akkoord gegaan.  In beide diensten wordt 
voor het meezingen gebruik gemaakt van de beamer.  En in beide 
diensten is het aantal  kerkgangers, dat verantwoord is,  met de 
genodigden al bereikt. Het op deze wijze houden van de dienst is  
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een aanvaardbare oplossing. Al wordt natuurlijk ook teleurstelling 
gevoeld omdat een volle, zingende kerkgemeenschap zo’n dienst  
tot een feestelijke gebeurtenis maakt. Eén en ander neemt niet weg 
dat we ondanks deze maatregelen uitzien naar gezegende diensten.  
Die door de gemeente via kerkomroep mee zijn te vieren.  
 
 In memoriam: Abraham Jacob Nouwen 
 
Op 24 januari j.l. overleed Bram Nouwen. Nog in de week daarvoor 
was het mij in een leeftijdsoverzicht van onze gemeente opgevallen,  
dat onze gemeente een categorie 100 – 200 jarigen kent. Een 
categorie, gevuld met één naam: die van Bram Nouwen. Hij was in 
april vorig jaar  100 jaar geworden.  Zeer lang heeft Bram aan de 
Langeweg gewoond. En vooral ook veel op het land  gewerkt.  Want 
dat was zijn lust en zijn leven. Na de watersnoodramp startte hij met 
een eigen loonbedrijf.  Voor het maaien van dijken ontwikkelde hij 
zelf een maaibalk. Aan pensionering deed Bram niet. Hij bleef zijn 
moestuin bewerken en o.a. zijn kinderen en kleinkinderen voorzien 
van groenten en aardappels. Het vele en zware werk eiste  wel zijn 
lichamelijke tol. Tijdens gesprekken noemde hij dikwijls het gemis 
van zijn vrouw Jane. Dan viel het alleen zijn hem zwaar. Ook had hij 
verdriet van het recente overlijden van schoonzoon Bram, de 
echtgenoot van zijn dochter Ina.   
Bram wist zich betrokken bij onze gemeente. Dat het kerkelijke leven 
in de afgelopen decennia veranderde vond hij moeilijk te accepteren. 
Maar zelf kende hij ook vragen, waarvoor hij niet weg liep. Hij bleef 
in de diensten komen zolang dat ging. En was daarna een trouw 
luisteraar d.m.v. de kerkomroep.  Toen thuis wonen te zwaar werd 
verhuisde Bram nog maar kort gelden naar ten Anker in Tholen. 
Daar had hij het goed naar de zin. Tijdens een recent bezoek 
spraken we ook over zijn levenseinde waarvan hij besefte dat het 
toch dichterbij kwam. We noemden Psalm 121. Met name vers 8:  de 
Heer zal uw uitgang en ingang bewaren, van nu aan en tot in 
eeuwigheid. 
Die woorden klonken ook in de uitvaartdienst op vrijdag 28 januari j.l.  
In dat vertrouwen hebben we het leven van Bram toevertrouwd aan 
de Heer die in deze Psalm ‘uw Bewaarder’ wordt genoemd. Zijn 
lichaam is op de begraafplaats in Anna Jacobapolder naast het graf 
van zijn vrouw in de aarde gelegd. Dat allen die nu om hem rouwen 
of om het recente verlies van schoonzoon Bram zich bij deze God 
bewaard mogen weten.     
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Verdere berichten uit de gemeente. 

 
We denken aan degenen voor wie herinneringen aan de 
watersnoodramp traumatisch  zijn en nog steeds voor onrust of 
soms angsten zorgen. De storm ‘Corrie’, op 31 januari j.l., zal 
daaraan geen goed hebben gedaan.  
Matty Quist  mocht vanuit  Emergis naar huis terugkeren. We hopen 
met- en voor haar dat de periode van opname een goede aanzet is 
geweest om weer verder te kunnen gaan. Ook zijn er anderen, hier 
niet met name genoemd, die te maken hebben met ziekte en zorgen.  
En we merken dat er ook in onze gemeente meerderen zijn die te 
maken hebben (gehad) met  besmetting met het coronavirus. Bij 
henzelf of in hun omgeving. Gelukkig horen we ook dat de 
ziekteverschijnselen  van deze coronavariant niet al te heftig zijn. We 
wensen allen Gods Nabijheid toe en oprechte blijken van aandacht  
van betrokken en liefdevolle mensen.  
 
Tenslotte: 
Karin en ik werden op 20 januari verblijd met het bericht van de 
geboorte van een kleinzoon. Bram is het tweede kind van onze 
oudste dochter Esther en partner Tim, en broertje van Kai. Zij wonen 
in Egmond aan Zee. Bram meldde zich wel wat eerder dan verwacht 
maar ziet er prachtig uit en ‘doet het goed’, zoals dat heet. We zijn er 
dankbaar voor.  
De datum van mijn emeritaat komt snel dichterbij. Eerste Paasdag, 
17 april a.s. is het zover.  Dat betekent voor de komende tijd dat 
huisbezoeken het karakter kunnen hebben  van ‘de laatste keer’. Dat 
voelt op dit moment nog niet zo, al is het wel een feit. De  
afscheidsdienst in Anna Jacobapolder zal op zondag 15 mei zijn. Die 
voor Halsteren en Nieuw Vossemeer, waarin ik officieel van de 
combinatie van deze gemeenten wordt ‘losgemaakt ‘(zoals dat heet),   
op 1 mei.  Het voelt vreemd om dit zo op te schrijven. Hopelijk 
kunnen de diensten spoedig weer fysiek worden bezocht;   dan 
kunnen we elkaar ook weer in de kerk ontmoeten. De kerkenraad 
hoopt dat hiermee op  zondag 20 februari a.s. weer een start kan 
worden  gemaakt. 
U allen een hartelijke groet,  
 
Ds. Henk van het Maalpad 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
De kerkenraad heeft vergaderd op donderdag 20 januari. De 
bedoeling was om in de kerk bijeen te komen, maar gelet op het 
aantal besmettingen zijn we op het laatste moment toch weer 
teruggevallen op het vergaderen via teams. 
Kerkdienst en corona 
Hieronder een aantal punten die in de vergadering aan de orde zijn 
gekomen. 
Het grootste punt is hoe vieren we de kerkdiensten in corona tijd. 
Op het moment dat je in een lockdown zit, is het duidelijk wat de 
regels zijn. Wanneer er weer versoepelingen mogelijk zijn, kom je 
als kerkenraad regelmatig in een situatie van overleggen en afwegen 
van wat er mag, maar ook wat je als kerkenraad verantwoord vindt. 
Wil je als kerk ook iets uitstralen naar de gemeenschap dat we de 
regels willen hanteren en ons bewust zijn van de 
verantwoordelijkheid die je als kerkenraad in dezen hebt.  
Wees ervan overtuigd dat er zeer zorgvuldig gewikt en gewogen is 
om tot het volgende besluit te komen. 
Zondag 13 februari zal er gedoopt worden en belijdenis van het 
geloof gedaan. Een moment waarop je mensen die je lief zijn bij wilt 
hebben. De kerkenraad heeft daarom besloten om twee diensten te 
houden deze dag, waarbij uitsluitend genodigden van de 
doopouders in de dienst aanwezig kunnen zijn. 
In de dienst die om 9.30 uur begint, zal Judith Uijl belijdenis van haar 
geloof doen en ontvangt Tommie Uijl het teken van de doop. 
In de tweede dienst, die om 11.00 uur begint, zullen Samuel 
Bardelmeijer en Zoë Fontijne het teken van de doop ontvangen. 
We zijn blij dat we weer diensten mogen houden en hopen dat de 
doopouders een mooie dienst kunnen beleven. We zijn de dominee 
ook erg dankbaar dat hij bereid was om twee diensten achter elkaar 
te doen. 
De week erna, vanaf 20 februari bent u als kerkganger weer welkom 
in de dienst. We zullen in de diensten van 13 en 20 februari nog 
gebruik maken van de beamer voor de liederen, waarbij u op 
gematigde toon mee mag zingen. In de volgende 
kerkenraadsvergadering kijken we hoe we verder gaan. Of als de 
situatie vereist dat dit eerder nodig is, dan zullen we dit zeker doen. 
Voor zondag 6 maart staat het Heilig Avondmaal gepland, we zullen 
tijdens het avondmaal nog gebruik maken van bekertjes voor brood 
en wijn, welke u op uw plaats aangereikt krijgt. 
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Groepsapp voor de kerk 
In de afgelopen 2 kerkbladen heeft de oproep gestaan of 
gemeenteleden het fijn zouden vinden om in een groepsapp te 
zitten, waardoor er snel informatie uitgewisseld kan worden. Er zijn 
dermate weinig aanmeldingen gekomen, dat we afzien van het 
opstarten van deze app. 
Beroepingswerk 
De beroepingscommissie heeft een profielschets van de predikant 
gemaakt en een profielschets van de gemeente. Beiden zijn in de 
kerkenraad besproken en met wat kleine aanpassingen 
goedgekeurd. 
Het wachten is nog op de solvabiliteitsverklaring vanuit de PKN, 
waardoor er groen licht verkregen wordt om verder te aan met het 
beroepingswerk. 
De kerkenraad van Anna Jacobapolder heeft toestemming gegeven 
aan de gemeente Halsteren/Nieuw Vossemeer om in een 
gezamenlijke brief toestemming te vragen bij 
het breed moderamen om te starten met het zoeken naar een 
gezamenlijke predikant voor beide gemeenten. 
Overleg contactpersonen 
De kerkenraad had de intentie om begin van dit jaar weer een 
overleg te plannen met de contactpersonen, maar stelt dit uit naar 
een later tijdstip. 
College van kerkrentmeesters 
De actie kerkbalans is weer gestart, we hopen op een mooi resultaat 
voor behoud van onze kerk en kerkgemeenschap. 
Er zijn nog weinig aanmeldingen om het team van vrijwilligers te 
komen versterken bij het onderhoud van zowel de kerk als de tuin. 
Afscheid ds. van het Maalpad 
Hoewel het nog even duurt, gaan we toch al beginnen met 
voorbereidingen te treffen voor het afscheid van ds. van het 
Maalpad. 
Zondag 17 april is de datum dat hij officieel met pensioen gaat. Op 
zondag 1 mei, neemt de dominee afscheid van de gemeente 
Halsteren/Nieuw Vossemeer en zal dan officieel “losgemaakt” 
worden van de gemeente. Zondag 15 mei, hoopt de dominee 
afscheid te nemen van onze gemeente. 
Vacatures 
Niet alleen de dominee neemt binnenkort afscheid, ook moet er 
gezocht worden naar een nieuwe scriba. Er is nog een vacature voor 
ouderling en in september heeft 
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Gert-Jan Boudeling er twee termijnen opzitten en loopt zijn 
ambtstermijn dus ook af. 
U begrijpt, ze staan niet in de rij voor beide functies. We kunnen 
allemaal heel veel redenen bedenken waarom we het niet zouden 
doen, maar bedenk ook eens redenen waarom je juist wel een 
functie binnen de kerk zou kunnen vervullen. Het is werken met een 
gezellige club mensen en met elkaar bouw je aan de gemeente. Het 
kost zeker tijd, maar het levert ook veel op. Denk er nog eens over 
na… 
Dit waren wat punten uit de vergadering. De volgende vergadering 
van de kerkenraad staat gepland op woensdag 16 februari, of zoveel 
eerder als nodig. 
Met een hartelijke groet van de kerkenraad. 
 
CONSULTATIE GEMEENTE OVER HET BEROEPEN VAN EEN 
PREDIKANT 
. 
Volgens de kerkorde is de kerkenraad verplicht om de gemeente in 
de gelegenheid te stellen om aanbevelingen te doen aan de 
kerkenraad voor proponenten of predikanten. 
Langs deze weg wil de kerkenraad aan deze verplichting voldoen, 
door u de gelegenheid te geven een aanbeveling te schrijven voor 
een predikant. 
U kunt uw aanbeveling schriftelijk indienen, met toelichting waarom u 
deze persoon aanbeveelt. 
Aanbevelingen kunnen, ondertekend, worden ingeleverd bij de 
scriba tot 21 februari 2022 
 
OP VERZOEK GEPLAATST 
Lieve allemaal, 
Tijdens mijn opname in Emergis heb ik letterlijk aan de lijve 
ondervonden dat jullie zeer met mij begaan waren. 
Zoveel bezoekjes, overstelpt met kaartjes, jullie hebben het allemaal 
speciaal voor mij gedaan. 
Daar ben ik dankbaar voor. 
Nogmaals lieve mensen, heel hartelijk bedankt voor alles. 
Veel liefs en groetjes van Matty Neele-Quist 
 
Oplossing puzzel op blz. 14::  

Geluk begint bij gehoorzaamheid aan God 
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ROOSTER OPPASDIENST EN KINDERNEVENDIENST 
 13 februari                                  Irene 
 20 februari: Judith                      Sylvia 
 27 februari: Leontine                  Heleen 
   6 maart:    Arie en Alexandra   Natalie 
 
ROOSTER KERKTAXI: 
20 feb.  Sylvia 
27 feb.  Sjaak 
  6 maart: Bram en Coby 
 
Voor info tot zaterdagavond: Sylvia Reijngoudt. 
Tel. 0167 573717   of :  06 – 28755011 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
 
In februari hoopt Wendy de bloemen te verzorgen, in maart hoopt  
Riet dat te doen. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
 
09-02-1948.Mevr.M.Dieleman-v.d.Reest.Plataanstraat 15.4675AW 
21-02-1937.Mevr.P. Boudeling-den Hartog. Steintjeskreek 6.4675RZ 
23-02-1932.Dhr. I.G. de Jager.Gerbr.Delhezstr.1.4651ZW 
                                                                                     Steenbergen 
Deze jarigen en ook alle anderen die deze maand hun verjaardag 
vieren: alle goeds en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar 
toegewenst. Een gezellige verjaardag ondanks alle beperkingen. 

 
EETGROEP VOOR ALLEENSTAANDEN 
 
Het is erg jammer voor alle deelnemers van de eetgroep,  dat we 
nog niet met allemaal kunnen gaan eten. 
Wel willen we een keer bij elkaar komen, om gezellig koffie te 
drinken en elkaar weer eens te zien, en te spreken. 
Iedereen is uitgenodigd op 24 februari  in de consistorie van de kerk, 
aanvang 14 uur tot ongeveer 16.30 uur. 
Laat maar weten of je opgehaald  en thuisgebracht wil worden. 
We hopen op een hele gezellige middag, en zijn dan voor het 
avondeten weer thuis. 
Graag tot dan, Marian Nell , tel: 0628414772- 0167572796. 
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 VAN DE ZWO GROEP 
 
Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in 
Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland. 
 
Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende: 
Gebed voor vluchtelingen in Griekenland en overal ter wereld. 
 
Achtergrondinformatie. 
Heer, mag ik niet verwachten? Dat Uw licht schijnt en de angst 
verdrijft. Dat het leven veilig wordt voor hen die niet terug kunnen 
naar een eigen huis... Een gebed voor vluchtelingen, in Griekenland 
en overal ter wereld. 
 
Gebed. 
Heer, mag ik niet verwachten? 
 Dat Uw licht schijnt en de angst verdrijft. Dat het leven veilig wordt 
voor hen die niet terug kunnen naar een eigen huis. 
Heer, mag ik niet verwachten? 
Dat U hen beschermt tegen de kwaadwilligen die een pushback naar 
de zee van ellende beogen en zelf wel een thuis hebben. 
Heer, mag ik niet verwachten? 
Nu de vluchteling kille woede over zich heen krijgt, dat U de harten 
van hen zult verwarmen met medemenselijkheid, die zo nodig is. 
Heer, mag ik niet verwachten? 
Het enige dat ik verlang, is dat elke vluchteling de liefde mag 
aanschouwen op elk verblijf dat wonen uitstelt. 
Heer, mag ik niet verwachten?  
Dat de vluchteling mag schuilen onder een dak, tijdens de eindeloze 
dagen van het kwaad. 
Dat een hoge rots hen hoopvol doet staren. 
Heer, mag ik niet verwachten?  
Dat er mensen opstaan die fier hun hoofd heffen, en ervoor zorgen 
dat er nog te zingen valt en dat kinderen onbevreesd zullen spelen. 
Heer, mag ik niet verwachten?  
Wij pleiten voor Uw nabijheid en roepen om genade. Wij stellen ons 
hart open voor U. Heer, verberg Uw gelaat niet voor hen. 
Heer, mag ik niet verwachten? 
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Voor hen, die hun moederland hebben verlaten, omdat de moeders 
geen zorg meer konden bieden. Voor hen, die hun vaderland 
hebben verlaten, omdat de vaders geen borg meer konden bieden. 
Wijs hen de weg Heer over effen paden, en bescherm hen tegen 
zoveel vijandigheid. Lever hen niet uit aan kille handhavers van een 
foute orde; valse getuigen blokkeren een menswaardige toekomst. 
Heer, mag ik niet verwachten? 
Dat zij de oneindige goedheid van U mogen zien in het land van de 
levenden. 
Verblijven in kamp Lesbos is toch geen leven meer … 
Heer, mag ik niet verwachten?  
Zij wachten af en velen verliezen de moed. Laten wij dapper en 
vastberaden zijn. 
Wij zullen niet zwijgen, maar biddend roepen.  
Ja; wij wachten op de Heer! 
Amen 
de ZWO-groep 
 
GELEGENHEIDSKOOR 
Met het uitgeven van dit kerkblad is er nog niet bekend of het 
gelegenheidskoor gaat repeteren voor de Pasen. 
Het ligt aan  de corona pandemie, en aan de  mogelijkheid om te 
kunnen repeteren in de kerk. 
Later meer hierover. 

ZOEKT U EEN LEUK CADEAUTJE? 

                 
Opbrengst/winst is voor de kerk.                                                              
Mok € 5,= sokken maat 30-35 € 6,50 sokken maat 35-40 € 6,50          
Geef je bestelling door 06 23272455 (bestelling wordt thuis bezorgd) 
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BESTELFORMULIER  COLLECTEBONNEN 
 
 
Naam ……………………………………………………………….. 
 Adres ……………………………………………………………….. 
Telefoon ……………………………………………………………  
 
 
Uw bestelling:  
 
…………blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart  
…………groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart  
………… oranje kaarten: € 2,00 per bon = € 40 per kaart  
 
 
 
 
Datum:                                            Handtekening: 
 
 
 

 
 


