
Antonius onderweg
Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost
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Huis van God,
         huis voor de buurt

pagina 4 en 5

www.avpnijmegen.nl

Vrede verbindt

Rommelmarkt

Lees verder op pagina 2

Eerste avond zeer geslaagd.

pagina 3

Buurt aan tafel

De Vredesweek is een jaarlijks
terugkerende themaweek en be-
gint in 2015 op zaterdag 19 en
eindigt op zondag 27 september,
met op 20 september de Vredes-
zondag. De Vredesweek wordt in
vele Nederlandse kerken gevierd,
ook in de Antonius van Padua.

Het motto voor de Vredesweek
2015 is: ‘Vrede verbindt’. Met dat
motto, treffend geschetst in on-
derstaande afbeelding, worden
we opgeroepen bruggenbouwers
voor ontmoeting te zijn. Om sa-
men in vrede te geloven, aan vre-
de te werken, heb je namelijk de
ander nodig en moet je bereid zijn
elkaar te leren kennen; niet alleen
mensen in je directe omgeving
maar ook mensen buiten ons di-
recte blikveld en van andere cul-
turen.

Paus Franciscus heeft dit als volgt
verwoord: “Dialoog is de weg van
vrede. Om deze reden is het essen-
tieel dat de dialoog groeit, dat de dia-
loog zich uitbreidt onder de mensen

Ruim 9.000 euro omzet!

Als 's morgens het licht

door de gordijnen dringt

smelten je laatste dromen.

Er klinken geluiden

uit de achtertuinen

een buurman stapelt stenen

een rammelende kettingkast.

Het is vandaag de eerste dag

om met iets te beginnen

waar niemand aan begon.

Fetze Pijlman

van elke stand en overtuiging als
een netwerk van vrede dat de we-
reld beschermt, en in het bijzonder
de zwaksten”.

Ieder mens verlangt naar verbin-
ding, erkenning, liefde en gerech-
tigheid. Als dit verlangen op het
spel staat voelen we onmacht. Dat
gebeurt ook in onze directe om-
geving. Zo is de onmacht met be-
trekking tot de vluchtelingencrisis
dichtbij voelbaar, maar een huma-
ne en politieke oplossing lijkt he-
laas ver weg. Een ander heikel
punt is dat in Nederland het be-
staan van racisme wordt gebaga-
telliseerd, dat is althans de con-
clusie van het VN-comité inzake
uitbanning van rassendiscrimina-
tie. Voor goedgeschoolde en ge-
motiveerde Nederlanders met een
etnische achtergrond en/of Marok-
kaanse naam is het moeilijk om
een baan te vinden. Ook al me-
nen we tolerant te zijn, vaak heb-
ben we onbewust bepaalde voor-
oordelen en voorkeuren die met
etnisch profileren in verband ge-
bracht kunnen worden. Als we
bruggenbouwers willen zijn moe-
ten we proberen deze mechanis-
men bij onszelf uit te bannen. Vre-
de kan namelijk niet bestaan zon-
der gerechtigheid en vraagt van
ons een oprechte interesse en
een tolerante houding.

Verbinding maken geeft de moge-
lijkheid een leefbare gemeen-
schap te vormen. Het is per slot
van rekening de ander die een
mens boven zijn eigen begrensd-
heid uit kan tillen. Ons geloof kan
ons daarbij helpen. In de Bijbel
staan veel teksten die tot vrede
en gerechtigheid oproepen.
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Vervolg van pagina 1

September is de maand van het startschot
voor het parochiële werkjaar. We gaan er in
de parochie H. Stefanus meteen stevig tegen-
aan met activiteiten en festiviteiten. Op 5 sep-
tember de rommelmarkt van de Antonius van
Paduakerk. Op 8 september een vrijwilligers-
avond bij Maria Geboorte. In het Open Monu-
mentenweekend (12 en 13 september) zijn
o.a. de Antonius Abtkerk en de Dominicuskerk
te bezichtigen. Een week later viert De Goede
Herderkerk haar gouden jubileum en op die-
zelfde dag vindt de jaarmarkt van de Agnes-
kerk plaats. Het belooft dus een heel actief
jaar te worden, want ook de ‘business as
usual’ staat bol van de bedrijvigheid.

Maar er zijn ook wel vraagtekens rond het
nieuwe seizoen. Pastor Ewald Kamphuis zal
na negen jaar pastoraal werk in Nijmegen met
ingang van 1 oktober een benoeming elders
krijgen. Als pastores moeten we noodgedwon-
gen met een man minder spelen. Dat heeft
consequenties voor de hele parochie. Ook op
het terrein van gebouwen en financiën is er
een heleboel werk aan de winkel. Er zullen
stappen gezet moeten worden richting de toe-
komst. Hoe zal dat gaan? Zijn we al voldoen-
de naar elkaar toe gegroeid om verstrekken-
de besluiten te nemen? In elk geval moeten
we er met elkaar de schouders onder zetten.

Ook breder dan onze Nijmeegse context be-
looft het een bijzonder jaar te worden. Op 8
december (vijftig jaar na de afsluiting van het
Tweede Vaticaans Concilie) begint een heilig
jaar. Paus Franciscus heeft het de officiële ti-
tel meegegeven: ‘Buitengewoon Jubileum van
de Barmhartigheid’. In het document waarin
hij dit jaar afkondigt, schrijft hij: ‘De eerste
waarheid van de Kerk is de liefde van Chris-
tus […]. De Kerk wordt onder de mensen die-
nares en middelares van deze liefde. Daarom
moet waar de Kerk aanwezig is, de barmhar-
tigheid van de Vader zichtbaar zijn.’ In onze
parochies, gemeenschappen, verenigingen en
bewegingen, kortom, overal waar christenen
zijn, moet ieder een oase van barmhartigheid
kunnen vinden.’ In onze parochie H. Stefanus
mogen we dat dit jaar waar proberen te ma-
ken. Daarom daag ik u uit om mee te denken
over hoe we Gods barmhartigheid meer zelf
kunnen ervaren. En over hoe we haar meer
zichtbaar kunnen maken voor de wereld om
ons heen.

Voor het komende pastorale jaar wens ik (met
de woorden van de paus) ons allen graag toe:
‘Moge de Kerk in dit Jubeljaar de echo worden
van het Woord van God, dat luid en overtui-
gend weerklinkt als een woord en een gebaar
van vergeving, steun, hulp, liefde.’

‘Wat brengt het nieuwe jaar?’
vraagt de pastoor zich af

pastoor Cyrus van Vught

Toch kunnen we er niet omheen dat in de Bijbel ook
andere moeilijke teksten staan die, fout geïnterpre-
teerd, tot strijd en verdeeldheid oproepen. Het is
een misvatting dat alleen in de Koran teksten te vin-
den zijn die in handen van extremisten rampzalig
kunnen uitwerken als ze te letterlijk genomen wor-
den. In dat opzicht hebben de verschillende religieu-
ze groeperingen elkaar veel uit te leggen.

Een mooi initiatief van het elkaar verbinden door
bruggen te slaan is de vredesverklaring van verte-
genwoordigers van verschillende religieuze gemeen-
schappen die afgelopen december is opgesteld door
de Nijmeegse Ambassade van Vrede en de Raad
voor Levensbeschouwing en Religie. Hieronder vol-
gen enkele treffende passages uit deze vredesver-
klaring:

“Wij, vertegenwoordigers van Islamitische, Christelij-
ke, Joodse en Alevitische gemeenschappen in Nijme-
gen wijzen geweld uit naam van religie af. Wij roepen
op tot vreedzaam en respectvol samenleven, want dat
is de grondslag van onze religieuze tradities. De sleutel
daartoe is open en nieuwsgierig zijn naar anderen en
elkaar aanspreken op snelle oordelen en onverdraag-
zaamheid. Zo kunnen we tegengaan dat conflicten el-
ders in de wereld overslaan naar Nijmegen.”

“Laten we helder zijn: voor de huidige, gewelddadige
ontwikkelingen in het Midden-Oosten bestaat ons in-
ziens geen enkele religieuze rechtvaardiging. Dat geldt
ook voor gewelddadige conflicten op andere plaatsen in
de wereld. Noch de Bijbel, noch de Koran, noch de Tho-
ra roept op tot geweld naar andersgelovigen. Toch lij-
ken de problemen die zich elders voordoen te worden
geprojecteerd op religieuze gemeenschappen in Euro-
pa, ook in Nederland. Wij maken ons zorgen over de
spanningen die dit oproept in de Nijmeegse samenle-
ving.”

“Religie is voor ons een bron van inspiratie in plaats
van reden voor ruzie en conflict. In onze gemeenschap-
pen staat liefde voor de medemens centraal. Wij bena-
drukken dat de ene groep niet de waarheid kan clai-
men ten koste van een andere groep. Onze tradi-
ties hebben gemeenschappelijke wortels en zijn slechts
verschillende routes naar hetzelfde doel: vreedzaam
en respectvol samenleven. Je bent eerst mens, dan
pas moslim, christen, jood of aleviet. Gelovigen vinden
dagelijks inspiratie in hun traditie om een goed mens
te zijn voor iedereen in hun omgeving.”

“Samen roepen wij de mensen in deze stad op om open
en nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Dat geldt voor bu-
ren, collega’s, kinderen en leerkrachten, studiegeno-
ten en wie je ook maar tegenkomt op de werkvloer, in
sportclubs, winkels, horeca of gewoon op straat. Leer
elkaar kennen, laat je verrassen door verschillen, ver-
baas je over overeenkomsten. Zo ontstaat waardering
en respect.”

Zo bezien kunnen we allemaal onze bijdrage leve-
ren als bruggenbouwers van vrede.

Theo Brock
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Buurt aan tafel

Op dinsdag 8 september vond de
eerste bijeenkomst plaats van
‘Buurt aan tafel’: een nieuw ini-
tiatief waarbij buurtgenoten de
gelegenheid hebben om elkaar te
ontmoeten tijdens een maaltijd.
Het was een zeer geslaagde en
drukbezochte avond!

Wanneer
Iedere dinsdag
Van 18.00 tot 19.00u, met nazit
Welkom vanaf 17.30u

Waar
Van Slichtenhorststraat 81
(parochiehuis)

Bijdrage
E 6 per persoon
E 5 studenten
E 4 gezinnen p.p.

Aanmelden
Tot uiterlijk 11.00u de maandag
voorafgaand, via de website, e-
mail of telefonisch.

Contact
W: wij-dewereld.nl
T: 06 46 59 35 26
E: buurtaantafel@wij-dewereld.nl

Buurt aan tafel creëert ontmoeting
tussen Nijmegenaren met verschil-
lende culturele achtergronden. De
maaltijden worden bereid door
vluchtelingen die in Nijmegen wo-
nen. Zo konden bezoekers tijdens
de eerste avond proeven van de
Armeense keuken.

Tijdens de maaltijd wordt er een
korte voordracht gehouden. Bij-
voorbeeld van een bijzondere
buurtgenoot, waarvan je nog niet
wist dat die bij je om de hoek
woont. Voor kinderen is er een bij-
zonder programma dat vaak ook
in het teken staat van verhalen
vertellen.

Buurt aan tafel vindt wekelijks
plaats. U bent van harte welkom.
Ook van mensen die willen helpen
horen we graag!
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Weer of geen weer, ‘s ochtends vroeg was het dringen
geblazen. Maar het kerkplein gaat echt pas open als de
klok luidt. Hulde aan onze stoere beveiligingsmannen!

Van alles te smullen in het restaurant.

Op zaterdag 5 september was het weer zover: de
jaarlijkse rommelmarkt van onze Antonius van Pa-
dua. En net als ieder jaar sta je weer versteld van
de hoeveelheid (goede) spullen die wij aangeleverd
krijgen. Spullen die, zo wordt er vaak bij gezegd,
vaak speciaal naar ons gaan vanwege het goede
doel. Tijdens de inleverdagen krioelt het van de me-
dewerkers die allemaal hun ding doen. Dat lijkt chao-
tisch te gaan maar schijn bedriegt: iedereen weet
precies wat te doen en voor welke kraam.

De week voor 5 september waren er toch wel wat
zenuwen over de weersomstandigheden. De voor-
spellingen waren niet best. Op de vrijdag hebben
we daarom, in overleg met Han, onze boekenman,
besloten om de boeken in de kerk te verkopen. Dat
bleek een gouden greep, want vlak voor de ope-
ning kwam er al een stevige bui over ons heen. Ge-
durende de dag kwamen er nog een paar, maar ge-
lukkig heeft de opbrengst er niet heel erg onder ge-
leden: 9079 euro is er opgehaald!! Er zijn al stem-
men opgegaan om de boeken altijd in de kerk te
verkopen. Men vond het heel speciaal. Daar gaan
we als bestuur nog over nadenken.

Tijdens de maaltijd na afloop konden we Stichting
Gast heel blij maken met de helft van het bedrag
(opbrengst is bruto, er gaat nog wel wat af i.v.m.
gemaakte kosten). De andere helft gebruiken we
om onze kerk verder op te knappen.

Het was een vermoeiende maar vooral ook heel
gezellige dag. Dat hebben we toch maar weer mooi
met elkaar gedaan!!

Allerlei moois bij curiosa.

Namens het rommelmarktbestuur,
Clara ter Berg
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Het schitterde in de sieradenkraam. Ook laarzen kwamen goed van pas.

De bekendmaking van de omzet, altijd weer spannend. Maar met een bedrag van ruim 9.000 euro zijn we dik tevreden!
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Open monumentendag

Luxe landhuizen, vergeten onderhoudsloodsen, trot-
se kastelen en intieme boerderijtjes. Op zaterdag
12 september zet Nederland massaal de deuren
open, in 2015 met speciale aandacht voor het the-
ma ‘Kunst & Ambacht’. Het is dé kans om een plek te
bezoeken, die anders niet voor publiek toegankelijk
is, of om mee te doen aan een bijzondere activiteit
of rondleiding.  Een overzicht van de open monu-
menten vindt u op: www.openmonumentendag.nl.

Ook de Antonius van Paduakerk opent haar deuren
en het thema ‘Kunst en Ambacht’ past uitstekend.
Iedere zondag kunnen we immers weer genieten
van het prachtige glas-in-lood, helemaal als tijdens
de viering de zon gaat schijnen en de intense kleu-
ren gaan stralen. De koorramen, gemaakt door Piet

Gerrits, zijn van een verbluffende schoonheid. In
1957 zijn de ramen in het transept gemaakt, door
Lambert Simon. Moderner, kleurrijk en van een ont-
roerende eenvoud. Kortom, zeer de moeite waard
om te bekijken. Op zaterdag 12 september is onze
kerk geopend tussen 10.00 en 17.00u. Ieder uur
zijn er rondleidingen en uiteraard staat de koffie
klaar. Herkent u de details hieronder?

Op zondagmiddag kunt u in Nijmegen een speciale
kunst- en ambachtenroute lopen in de Lange He-
zelstraat, Stikke Hezelstraat en Houtstraat. In de
Stevenskerk wordt gelijktijdig een kunst-en ambach-
tenmarkt gehouden. Specialisten vertellen over hun
werk in en aan monumenten en laten zien wat hier
zoal bij komt kijken.

‘Pieter Geraedts sr., de kunstenaar die zichzelf bleef’,
dit is de titel van het boek over het leven en werk
van de Warmondse kunstschilder Pieter Geraedts
sr. (1911 – 1978). Deze kunstenaar heeft de kruis-
wegstaties in onze kerk geschilderd en is vooral
bekend geworden als schilder van religieuze voor-
stellingen. In het boek is ook aandacht voor de kruis-
wegstaties in onze kerk en zijn foto's opgenomen,
gemaakt door Arthur de Jonge. Het boek is geschre-
ven door André van Noort en kost E 24,50.  Bent u
geïnteresseerd? Dan kunt u alvast intekenen door
te mailen naar info@warmelda.nl.

Boek Pieter Geraedts sr.

Herkent u deze details?
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De Antonius van Paduakerk is zeer actief op het
gebied van diaconie. Op pagina 4 en 5 van dit blad
keken we terug op de jaarlijkse rommelmarkt. In ok-
tober gaan we weer rugzakjes vullen voor school-
gaande kinderen in Midden-Europa. En in juni kon-
den we cliënten van De Voedselbank wederom bij-
staan met onze inzamelingsactie.

Nieuwe actie: rugzakjes
Op 4 oktober starten we weer onze jaarlijkse Rug-
zakjesactie. U kunt in de kerk een rugzakje meene-
men, samen met een flyer. In de flyer staat precies
wat u voor het rugzakje kunt kopen. Hier een op-
somming: kleurpotloden, balpennen, grijze potloden,
schriften, A4 schrijfblok, liniaal, gum, etui, punten-
slijper, kladblok, tandenborstel, tandpasta. Deze keer
mag er ook een KLEIN extraatje in, zoals een sleu-
telhanger, klein knuffeltje (15-20 cm) of stickertjes.

De rugzakjes worden door St. Surya gegeven aan
kinderen in Midden-Europa; in Hongarije, Roemenië
en Oekraïne. Veel scholen hebben maar erg weinig
materiaal voor de kinderen, zodat een goed gevuld
rugzakje een kostbaar bezit is. Zo kunnen ook deze
kinderen naar school en worden hun kansen in het
leven een stuk groter. De rugzakjes kunnen op ie-
dere zondag in de maand oktober terug gebracht
worden. Namens de kinderen heel hartelijk dank!!!

Terugblik: voedselinzameling
De voedselinzameling die we in juni in 11 kerken
hebben gehouden is heel succesvol geweest! Maar
liefst 156 kratten met gezonde en  houdbare levens-
middelen (waarvan 42 uit onze kerk) hebben we
kunnen geven aan de vrijwilligers van de Voedsel-
bank Nijmegen! Sommige artikelen zijn al meteen
de eerste vrijdag aan de klanten uitgedeeld. Na-
mens alle klanten van de Voedselbank heel hartelijk
dank aan alle goede gevers! De Voedselbank kan
weer even vooruit.

Diaconie

Veel jongens denken: zingen is voor meisjes. Maar
met de slogan ‘zingen is stoer’ gaat de Boskapel de
uitdaging aan om juist jongens weer aan het zin-
gen te krijgen. In gemengde kinderkoren zijn vaak
de meisjes in de meerderheid en voelen jongens
zich wat minder thuis. De gevolgen zijn nu al merk-
baar: volwassen koren hebben steeds meer moeite
om mannen te vinden.

Met het Nijmeegs Jongenskoor steekt de Boskapel
de oude traditie in een nieuw jasje. Het wordt dan
ook geen kerkkoor, ook al zullen de jongens uiter-
aard ook eens in een zondagse viering zingen. In
eerste instantie gaat het erom de jongens een wel
heel bijzondere ervaring te bieden. Ze zullen leren
zingen en door stemgebruik, ademtechniek, noten-
lezen hun talent ontwikkelen. Tegelijkertijd ontdek-
ken ze hoe gaaf klassieke, maar ook andere muziek
kan zijn. En omdat muziek vaak gaat over wat er
meer is tussen hemel en aarde verbreden zij hun
horizon. Maar vooral is koorzingen een teamsport:
je hebt elkaar nodig en je zet samen iets neer.

Nijmeegs jongenskoor o.l.v. Wilma Drenthen
Voor wie: jongens in groep 4, 5, 6
Wanneer: vanaf september, woensdag 16.30-18.00u
Waar: in de Boskapel, Graafseweg 276
Contributie: 225 euro per jaar (eerste 4x gratis)
Meer informatie: www.boskapel.nl/jongenskoor,
of bel 024-3560070 (Marjolijn Esser)

Nieuw jongenskoor van start
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Agenda

Colofon

Parochieblad van de Antonius van
Paduaparochie in Nijmegen-Oost.
Verschijnt: 7 á 8 keer per jaar.
Oplage: 550 exemplaren.

Redactie
Noortje ter Berg
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer
Kopij inleveren vóór: 18 oktober
Verschijningsdatum: 25 oktober

Bereikbaarheid

Pastoor
Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371

Coördinatoren
Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388

Bezoekgroep ouderen
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748

Kroniek

- Zo 13 sept, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. de cantor
- Zo 20 sept, 10.00u
Begin Vredesweek
Voorganger: Liesbeth Jansen
m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 27 sept, 10.00u
Met kinderkerk
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. het Gregoriaans Koor
- Zo 4 okt, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. de cantor.
- Zo 11 okt, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 18 okt, 10.00u
Voorganger: Theo Brock
m.m.v. de cantor
- Zo 25 okt, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Gregoriaans Koor

Tijdens de viering van 20 septem-
ber zal Sasun Gevorkian uit Arme-
nië vertellen over zijn ervaringen
als vluchteling in Nederland. Na af-
loop is er gelegenheid om verder
met hem in gesprek te gaan.

Inloopavond:
Donderdag 1 oktober,
vanaf 20.00u in de pastorie.

Antonius
van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: NL96INGB0000940356
ABN AMRO: NL08ABNA0418667160
www.avpnijmegen.nl
secretariaat@avpnijmegen.nl

Woensdag 7 oktober kijken we
samen naar de film 'Man without
a past' van Aki Kaurismäki. Na in
elkaar geslagen te zijn door over-
vallers en alles inclusief geheugen
verloren te hebben, loopt een
naamloze man het ziekenhuis uit.
Bij een groep in containers wonen-
de losers begint hij aan de moei-
zame taak om weer wat van zijn
leven bij elkaar te sprokkelen. Hij
ontmoet weinig vriendelijkheid, al
is een vrouwelijke Leger des Heils-
officier meer dan oppervlakkig in
hem geïnteresseerd. Kaurismäki
laat weer eens zien hoe goed hij
personages die niets verwachten
van het leven kan neerzetten,
soms warm, soms ontroerend,
vaak hilarisch.

We kijken de film deze keer bij
Jeanine van Weert. Aanvang
19.30u, inloop vanaf 19.10u. Toe-
gang is gratis. Opgeven kan via
de intekenlijst achterin de kerk of
secretariaat@avpnijmegen.nl.

Film in de huiskamer

Kaarten te koop

Het is nog vroeg, maar sommigen
denken al aan de kerstkaarten die
ze straks willen sturen. Dan is het
goed te weten dat de Antonius
van Padua prachtige kaarten ver-
koopt. Neem voor meer informa-
tie contact op met Clara ter Berg.

Op 2 juli is Janny Roef - van Loon
overleden. Na de dood van haar
man ging haar gezondheid verder
achteruit en verbleef zij enkele
keren in een verpleeghuis. In haar
eigen huis in de Javastraat is zij
op 81-jarige leeftijd gestorven.
Wij wensen haar familie veel troost
in hun verdriet.

Op woensdag 5 augustus is onze
Mientje overleden. Mien Reuvers -
Smits, geboren op 11 april 1930,
was vele jaren lid van ons Klein-
koor. Haar optredens tijdens de
kooretentjes waren onvergetelijk.
Aanstekelijk werkte haar lach die
vaak geen einde had. Haar huwe-
lijk met Nol Reuvers gaf hen 4
dochters. Op hen, en op de klein-
kinderen, waren ze apetrots. Mien-
tje heeft jarenlang samen met Nol

het parochiehuis van de Stepha-
nuskerk beheerd. Heel wat uur-
tjes zijn daar doorgebracht. Ze
was ook erg actief en zat zelden
thuis. De laatste jaren ging haar
gezondheid achteruit. In Boszicht
heeft ze gelukkig nog goed af-
scheid kunnen nemen van haar
dierbaren en ze is in rust overle-
den. Wij zullen haar missen en
wensen haar familie veel troost bij
dit afscheid.

Op 21 augustus, een prachtige
zomerdag, vond in een volle kerk
waarin ook veel kinderen met hun
ouders uit de school van de bruid
aanwezig waren, de huwelijksin-
zegening plaats van Tobias van
Elferen en Jorien Eikelenboom. Wij
wensen hen beiden heel veel ge-
luk en een zonnige toekomst!

Zondag 27 september is er tijdens
de viering weer een speciale
kinderkerk. Er wordt een verhaal
voorgelezen en daarna gaan we
aan de hand daarvan samen knut-
selen. Aanmelden is niet nodig. Je
bent van harte welkom!

Kinderkerk


