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BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS 
POSTADRES: Gereformeerde Kerk,  

Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder. 
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com  

    
REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk 
KERK:                        E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com                         
    
VOORZITTER: Dhr. J Nell Langeweg 62  4675 RM 
               Anna Jacobapolder.tel.0167 572796 
    
SCRIBA:  Mevr. Joke Bomas -  Verkerke 
   Zijpestraat 9 Sint Philipsland 

Tel.: 06-55107947 
 
PREDIKANT:  Ds. H.C. van het Maalpad, 

Verduinsbos 49  4661 NT Halsteren 
                                   Tel.: 0164-231992  

E-mail: hcvhmaalpad@home.nl  
                                   
DIACONIE:  Rekeningnummer:NL56  RABO 0362 6244 29 
                 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk. 
         
ZENDING:  Rekeningnummer: NL79 RABO 0353 4027 10 
   t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk 
   Anna Jacobapolder.  
    
REDACTIE:  Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen, 
   Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder. 
   Tel.:0167-572682  
                                   E-mail: annekevanstrien@hotmail.com 
    
KOSTERS  Janny Wagemaker en Meta van 
                                   Nieuwenhuijzen-Maas 
                                   Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP 
                                   tel.06 16944785/0167-573441 
                                   metamaas@icloud.com    
 
WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Fanny van Strien, 
                              E-mail: funniestfanny@hotmail.com 
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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
   3 juni: 10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
10 juni: 10.00 uur: Kandidaat C.E. Bakker; Middelharnis 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
17 juni:  10.00 uur: Ds. J.A.H. Timmers; Oosterhout 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
24 juni: 10.00 uur: Ds. T. Vrolijk; Capelle a/d IJssel 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
 1 juli:  10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht 
 1e collecte: JOP (Jeugdwerk) 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
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KERKBLAD 
 
Het volgende nummer van ons kerkblad is traditiegetrouw voor de 
maanden juli en augustus. 
Kopij ontvang ik graag uiterlijk zaterdag 23 juni. 
 
VAN DE DOMINEE 
 
DE HAND AAN DE PLOEG SLAAN. 
 
Ter voorbereiding op een kerkdienst zocht ik naar spreekwoorden 
waarin het woordje ‘hand’ voorkomt. Want de evangelielezing voor 
die dienst betrof Marcus 3 : 1-6. Jezus ontmoet op sabbat een man 
met een ‘verschrompelde‘ hand. De bedoeling is duidelijk: het is een 
hand die niet kan doen wat een hand zou moeten kunnen doen.  
Er zit ‘geen leven’ in. En dat is zonde. ( in de oorspronkelijk 
betekenis van dit woord: ‘ het doel missen’.) 
Ik had zelf al een aantal spreekwoorden bedacht en meende al een 
stuk op weg te zijn. Niet dus. Een snelle zoektocht op internet 
leverde zomaar al 40 spreekwoorden op waarin hand voorkomt. Wij 
doen dus veel met onze handen. We kunnen zelfs, als we veel 
gebaren maken, onze handen laten spreken. Of iemand de hand 
boven het hoofd houden. Of ermee over ons hart strijken.  
En in deze dagen moeten de agrariërs onder ons de handen flink uit 
de mouwen steken. Want: líggen de handen, dan liggen de tanden. 
(wie niet werkt, heeft geen eten). En agrariërs zullen blij zijn als er 
door anderen een handje wordt geholpen. Want vele handen maken 
licht werk. En het loont als je geen gat in je hand hebt maar de hand 
op de knip houdt. Doe je dat niet dan kan je zomaar met de handen 
in het haar komen te zitten als rekeningen binnenkomen.  
En zo kun je nog even doorgaan. ‘Handige’ spreekwoorden genoeg. 
Wanneer Marcus ons vertelt over een mens met een 
verschrompelde hand, dan gaat het in dat verhaal allereerst om het 
feit dat Jezus op sabbat geneest. Om die reden wordt Hij door 
aanwezige farizeeën veroordeeld. Hij werkt op sabbat. Maar voor 
Jezus staat die – letterlijke- hand-i-cap gelijk aan ‘een leven dat 
moet worden gered’. En daarvoor acht Jezus de sabbat de dag bij 
uitstek. De dag waarop heil en zegen van God mag, nee, móet 
worden gevierd. 
Van Jezus moet deze man daartoe zijn ‘ verschrompelde’ hand 
uitsteken. Hij moet ermee voor de dag komen.                                 
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Hij moet ermee in het licht komen; in het licht van Gods genade. 
Gods goedheid. Daar moet die man, stel ik me zo voor, ook moed 
voor hebben. Niemand toont graag zijn tekort, gebrek of 
kwetsbaarheid. Bang om erop te worden afgerekend. Of erom te 
worden uitgelachen. Of als ‘zielig’ te worden beoordeeld. In elk 
geval: als onvolledig mens te worden gezien. Maar – o wonder! - de 
man dóet wat Jezus hem gebied. ‘Steek uit jouw hand!’. Kom voor 
de dag met jouw leven . Ook als dat leven onvolmaakt of 
geschonden is. ‘Jij mag er zijn in Gods ogen’ hoor ik Jezus zeggen. 
Meer nog: jij zúlt er zijn, want ’t is nota bene sabbat! De dag die 
schepping kroont met Gods zegen. 
Of Jezus die ‘zondige’ hand heeft vastgepakt of niet (het zou zomaar 
kunnen want Jezus schrikt niet van zonde), we horen dat er weer 
léven in komt. En niet alleen in die hand. Ook die man komt tot 
leven. 
Wat kan het goed doen wanneer jij een uitgestoken 
‘verschrompelde‘ hand pakt. En je daardoor met een ander en zijn 
situatie verbindt. (of omgekeerd: als een ander jouw hand pakt en 
zich met jouw en jouw situatie verbindt). Jouw of zijn hand kan 
zomaar teken zijn van Gods helpende hand. Zijn zegende hand. 
Want daarvoor zijn onze handen zeker ook door Hem bedoeld. 
Laten we daarom wat dit betreft de hand aan de ploeg slaan. 
 
UIT DE GEMEENTE: 
 
Hoewel, bij mijn weten, uit ons midden op dit moment niemand in het 
ziekenhuis is opgenomen, dragen sommigen wel thuis hun ziekte. 
Waarvoor met regelmaat een kuur moet worden gevolgd in het 
ziekenhuis. En ook kennen sommigen, hoewel geen sprake van 
ziekte, wel zorgen die soms groot kunnen zijn. We wensen hen 
oprechte aandacht van mensen toe en de het vertrouwen dat God 
hen zal bewaren ondanks de situatie waarin zij zich bevinden. 
Telkens opnieuw blijkt dat het omzien naar elkaar en het gebed voor 
elkaar een groot goed is. 
 
AFWEZIGHEID PREDIKANT: 
Van 4 juni t/m 1 juli hopen wij onze vakantie te hebben. 
Vanzelfsprekend is voor waarneming gezorgd. In voorkomende 
gevallen kunt u contact opnemen met Joke Bomas,  
tel.: 06-55107947. 
 Zij kan dan contact leggen met de waarnemend predikant. 
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TENSLOTTE: 
Allereerst: Het zal u niet ontgaan zijn dat er sinds 25 mei een 
wettelijke regeling van kracht is i.v.m. het omgaan van persoons 
gegevens. De zogenaamde AVG. Algemene Verordening 
Persoonsgegevens. Ook kerken hebben hiermee nadrukkelijk te 
maken. Ook de landelijke kerk heeft daartoe richtlijnen gegeven, 
maar die moeten naar onze plaatselijke situatie worden vertaald. 
Best een pittige klus. Heleen de Jager en Natalie Nuyens zijn 
daarmee drukdoende. Meer informatie zal volgen. 
Vervolgens: Na Pasen heet het over het algemeen rustiger te 
worden m.b.t het kerkelijk seizoen. Daarvan was bij ons eigenlijk nog 
geen sprake. Er was de Pinksterketen, de korenavond waarvoor het 
gelegenheidskoor flink had gerepeteerd, de Pinksterdienst waaraan 
dit koor en diverse muzikanten meewerkten, en deze week is nog op 
31 mei de ontmoetingsavond van de contactpersonen van de 
wijkouderlingen en op 2 juni de Bazar. 
Hopelijk wordt dit, evenals vorige keer, weer een geslaagde dag.  
Er wordt in elk geval druk aan gewerkt. U leest over diverse 
activiteiten uitgebreider in het verslag van onze scriba. 
Dan nog een berichtje uit de persoonlijke sfeer. Op 1 juni trouwt 
onze jongste dochter Eline. Dat zal in Heiloo zijn waar zij en haar 
partner, Jules, wonen. Een feestelijke gebeurtenis, waar we met hen 
naar uitzien. 
U allen een hartelijke groet. 
Ds Henk van het Maalpad. 
 
VAN DE DIACONIE 
 
Resultaat 40 dagentijd. 
In de veertigdagentijd is er 5 keer aan de deur gecollecteerd voor 
moedige moeders in Oeganda. 
Op palm zondag was de collecte ook voor het 40 dagen project. 
In totaal heeft de collecte € 288,00 opgebracht. 
Hartelijk dank voor uw gulle gaven. 
De Diaconie. 
 
Oplossing puzzel kinderpagina:  
      1.  Vrouwen      5. Ezelinnen       9. Gesproken 

2 Elifaz           6. Vrienden   Uitkomst: Vergeving 
      3.   Goud           7. Iedereen 
      4.   Ring             8. Naäman  
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  3 juni: Erna en Naomie.            Anouk de Jager 
10 juni: Leontine en Dominique    Annemiek Verboom 
17 juni: Lizette en Chantal  Driek van Nieuwenhuijzen  
24 juni: Heleen en Anouk Christiaan de Waard 
  1 juli:  Ingrid en Marjolein Chantal de Jager 
  8 juli:  Erna en Christiaan Annemiek Verboom 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  3 juni: Sylvia Reijngoudt 
10 juni: Fanny van Strien 
17 juni: Miranda Wisse 
24 juni: Irene Boudeling 
  1 juli:  Marja Potappel 
  8 juli: Natalie Nuijens 
 
KERKTAXI 
  3-6 Rien en Agnes       Voor vragen over de kerktaxi kunt 
10-6 Bram en Coby        u tot zaterdagavond contact  
17-6  John en Lisa         opnemen met Sylvia Reijngoudt. 
24-6  Sylvia                    tel. 0167 573717  of:  
  1-7  Sjaak                           06 28755011 
  8-7 Martijn en Joke 
   
BLOEMEN IN DE KERK 
In juni hoopt Nel Nunnikhoven de bloemen in de kerk te verzorgen. 
In juli zal dat door Joke Bomas worden gedaan. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
  3-06-1941. Mevr.M.Verwijs-Quist.Eendrachtstraat 82. 
                                                                             4675 CS.St.Ph. 
19-06-1942. Mevr. J.Fontijne-Jagt. Mosselkreekstraat 42. 4675 BP 
                                                                                           St.Ph 
20-06-1944. Mevr. H.C. Jagt. Eendrachtstraat 44. 4675 CS.St.Ph. 
25-06-1941. Dhr. M. Quist. Langeweg 37. 4675 RJ. A.J.P. 
28-06-1932. Dhr. Engelvaart. Steintjeskreek 8. 4675 RZ. A.J.P. 
28-06-1937. Mevr.v.d.Sluis-Steijn. Plataanstraat 17.4675 AW St. Ph. 
 
Deze, en alle andere jarigen heel hartelijk gefeliciteerd, Gods zegen 
over uw nieuwe levensjaar en een fijne dag gewenst 
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NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Kerkenraadsvergadering 
De kerkenraad vergadert dinsdag 29 mei, deze keer dus geen 
verslag van de vergadering. 
 
Overleg Thoolse kerken 
Donderdag 24 mei, was er een bijeenkomst van de gereformeerde 
kerken uit Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer, bij ons in de 
consistorie. Doel van de bijeenkomst was kennismaken met elkaar. 
We zitten geografisch dicht bij elkaar, maar echt contact is er niet. 
We hebben op een hele prettige manier met elkaar gesproken over 
zaken als; wat zijn onze sterke/zwakke kanten, wat zijn onze 
vreugdes/zorgen. 
Dit alles in een open sfeer. 
We hebben besloten om elkaar sowieso meer te gaan informeren 
over activiteiten die binnen onze kerken gebeuren, zodat we weten 
wat er leeft bij onze zustergemeentes. Volgend jaar willen we weer 
bij elkaar komen. 
Oud Vossemeer heeft toegezegd dat we dan welkom bij hen zijn. 
 
Overleg met contactpersonen 
Donderdag 31 mei, hopen we met de contactpersonen bij elkaar te 
komen, om elkaar te informeren over hoe zaken lopen. Wat gaat 
goed, wat zou anders kunnen. We willen vooral naar elkaar luisteren 
en van elkaar leren. 
 
Jongerendienst 
Elke 3e zondag van de maand is het de bedoeling dat er een 
jongerendienst is om 17.00 uur in de consistorie. Deze maand geen 
dienst, maar gaan de jongeren met elkaar naar de EO jongerendag. 
We hopen dat ze een fijne dag hebben. 
In juni wordt er een verrassing georganiseerd. 
 
Groot huisbezoek 
Donderdag 7 juni staat het groothuisbezoek op de planning, met als 
thema: een goed gesprek. U kunt zich deze week nog opgeven bij 
Joke Bomas, tel 06-55107947, of via de mail, 
geref.kerk.ajp@gmail.com 
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van de kerkrentmeesters 
 
Binnenkort kunt u in de hal van de kerk een nieuwe folder vinden 
over het geven van een legaat of erfstelling aan de kerk. Neem er 
gerust een mee om thuis door te lezen! Het is informatie die is 
opgesteld door de PKN. Een klein stukje uit de folder staat 
hieronder. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vragen bij de 
kerkrentmeesters. 
 
"Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van 
generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de 
kerk, waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leven. 
Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en 
troost vinden bij ziekte of teleurstelling. Als kerk zijn we dienstbaar 
aan elkaar en aan onze lokale gemeenschap: we zien om naar 
zieken, naar ouderen en naar mensen 'in het rood'. Het geloof dat 
ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven. Dat 
kan onder meer door de kerk op te nemen in een testament. Een gift 
via uw testament is een bijzonder geschenk waarmee u volgende 
generaties de kans geeft voort te zetten wat wij mochten 
ontvangen." 
 
U kunt de kerk via een legaat of via een erfstelling in uw testament 
opnemen. Bij een legaat laat u een vast bedrag of een bepaald 
goed, bijvoorbeeld een schilderij of juweel, aan de kerk na. Bij een 
erfstelling benoemt u de kerk tot (mede)erfgenaam. Daarbij geeft u 
aan welk percentage elk van de erfgenamen, waaronder de kerk, 
ontvangt. De kerk kan erfgenaam zijn naast kinderen of andere 
familieleden, of enig erfgenaam wanneer u bijvoorbeeld geen 
kinderen heeft'"  bron: VKB 
 
GETELDE COLLECTEN OP 2 MEI 
 
Zending (deur) €  64,00 
Kerk 97,30 
Avondmaal 70,70 
Diaconie 75,70 
Diaconie (deur) 68,35 
Onderhoud 150,47  
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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 Indonesië 
 
Achtergrondinformatie. 
 
Met verbijstering hebben we kennis genomen van de terroristische 
aanslag op drie kerken in Surabaya, Oost-Indonesië. Het betreft een 
rooms-katholieke kerk, een pinksterkerk en een protestantse kerk, 
de GKI. De laatste is een partnerkerk van Kerk in Actie. Hierbij zijn 
13 mensen om het leven gekomen en meer dan 40 mensen gewond 
geraakt. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en 
nabestaanden. Daarom bidden wij 
 
Gebed. 
God van het Leven, 
Wij bidden u voor de slachtoffers en nabestaanden van de 
terroristische aanslag op drie kerken in Surabaya in Indonesië.  
Dat zij zich getroost en gedragen voelen door U en door de mensen 
om hen heen, dichtbij en ver weg, christenen en moslims.  
Wij bidden u voor de Indonesische bevolking. Zegen hen die nu 
opstaan en laten zien dat geweld niet het antwoord is op geweld.  
Wij bidden u voor de religieuze leiders in Indonesië. Allereerst voor 
de voorgangers van deze drie kerken, dat zij de kracht krijgen om 
verder te gaan. Voor de Raad van Kerken in Jakarta, de PGI. 
Zegen hun oproep tot geloof, moed, verbinding en wijsheid. En ook 
voor moslimleiders die in duidelijke bewoordingen en met pijn in het 
hart lieten weten dat deze daad niets met de Islam te maken heeft. 
Wees iedereen nabij. 
 
Amen 
 
de ZWO-groep 
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EO-Jongerendag 2018 
Op zaterdag 26 mei zijn we met de jongeren van de kerk naar de 
EO-Jongerendag geweest in het Gelredome in Arnhem. 
We vertrokken om 10 uur ’s ochtends naar Arnhem met 3 auto’s en 
13 personen. Toen we waren aangekomen hebben we eerst wat 
gegeten, daarna zijn we om 1 uur naar binnen gegaan.  
Om half 2 begon het, we hadden er allemaal veel zin in! 
Het thema was ‘’Walk on Water’’. De artiesten waren in de eerste 
helft: Matt Redman, Guvna B, The Drop en de BEAM-worshipband. 
Miriam Swaffield heeft een preek gehouden van een kwartier over 
dat je als christen vertrouwen moet hebben in God. 
In de tweede helft na de pauze hadden we een optreden van Britt 
Nicole en For King & Country.  
We zijn om acht uur ’s avonds vertrokken naar de MC Donalds, we 
waren iets eerder weggegaan, zodat we de drukte voor waren. 
Nadat we onze buik vol hadden gegeten zijn we allemaal naar huis 
gegaan. 
Groet, Aron 
 
UITNODIGING: KOM OP DE KOFFIE 
 
Iedere 1e maandag van de maand staat de  
koffie met ontbijtkoek klaar bij Wendy. 
Elkaar ontmoeten, een praatje, er even  
tussen uit! 
Tussen 9 en 12 uur is iedereen “jong en oud” 
van harte welkom.  
Voor nu:  4 juni, 2 juli 
Hogeweg 2, Sint Philipsland 
Zit u moeilijk met vervoer? Bel even:. 
0167 572455 /06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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TERUGBLIK VAN HET KOOR. 
Wat hebben als koor  weer een fijne repetitietijd met elkaar gehad, 
en de korenavond en Pinksteren als uitvoering. 
Ons als koor van deze kerk is het toch maar weer gelukt om zo’n 
fijne zangavond te organiseren, samen met Het Thools 
mannenensemble, en het koor Praise Him. 
Onze dirigente Annet de Ruijter heeft het ons in 6 weken tijd weer 
allemaal bijgebracht, en we mogen tevreden zijn met het resultaat 
van ons optreden. 
Arend is onze mentalcoach en begeleider, hij zorgt ook voor de 
begeleiding van alle samenzangliederen, samen met Rob Durand op 
de gitaar, en de twee blazers Sylvia en Natalie die heel veel 
meespeelden met allebei de diensten. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de medewerking. 
Korenavond heeft iedereen als heel mooi en bijzonder ervaren, een 
volle kerk met mensen van verschillende dorpen uit Tholen en St-
Philipsland . 
Samen zingen verbindt, zoals in het welkomstwoord werd gezegd, 
en dat heeft ook iedereen zo ervaren. 
Het geweldige volume tijdens het gezang van de bekende liederen, 
met  eerst een loflied: lied 864, daarna een opwekkingslied : Jezus 
Hij is Koning, 
Een Johan de Heer lied: zouden wij ook eenmaal komen , gaf dat 
ook wel aan. 
Het koor  Praise Him uit Oud-Vossemeer zong psalm 122, een lied 
van Bach:  Wie maar de Goede God laat zorgen, De hemelen 
juichen, en Avondzang. 
Dit koor heeft  een prachtige uitvoering gegeven, en ook zij vonden 
het een hele mooie avond. 
Het Thools mannenensemble was zeer professioneel, en men kon 
ademloos genieten van hun prachtige gezang. 
Nader Mijn God, Blijf Hem prijzen in mijn lied, Onderweg, en het 
zigeunerkoor. 
Na deze koren werd een samenzangmedley gezongen, en dat was 
een geweldige ervaring met zoveel mensen zingend in onze kerk. 
De medley bestond uit:   Hef Uw hoofd omhoog, want de Koning 
komt :   Dan zingt Mijn ziel tot U, o Heer mijn God; 
Ere zij aan God de Vader : Er komen stromen van zegen : U zij de 
Glorie. 
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Een dankwoord was er namens de Kerk, en na de collecte  het 
laatste lied. Dit  werd gezongen met alle koorleden voor in de kerk 
tegenover de gemeente .Lichtstad met Uw Paarlen poorten. 
Dankbaar voor alles, en hopelijk volgend jaar weer . Dat was de 
wens van iedereen. 

 
Kijkje bij het kind 
Dat er achter de schermen voor onze 
kinderen een hoop wordt geregeld hebben de 
kinderen niet zo in de gaten. Het is misschien 
ook wel eens fijn om te melden dat wij als 
commissie snel kunnen schakelen bij 
afwezigheid of onvoorziene omstandigheden. 
Zo zijn er deze maand tussen de bedrijven 
door ook nog knutsels gemaakt voor de 
aanstaande BAZAR naast het draaien van de 
standaard vertellingen.  
Met de Pinksteren hebben de aanwezige 
kinderen samen met de kindjes van de oppasdienst de mensen 
verrast die uit de kerk kwamen. Ze hadden een belleblaas gekregen 
en mochten voor alle mensen laten zien hoe goed & veel bellen ze 
konden blazen. 
Voordat ze op deze zondag naar hun dienst gingen had de dominee 
ballonnen voor hun opgehangen (zonder lucht erin). 
Dit was volgens de kinderen toch niet de bedoeling. Als je ballonnen 
ophangt dan hoor je daar lucht in te doen om vol te raken. 
En zo is het eigenlijk ook met de boodschap van God dat we daar 
vol van mogen raken en het met ons mee dragen net zoals je ballon 
mee kan dragen waarin lucht zit. 
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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: 
 
 
 


