Bereikbaarheid ds. L. van Rikxoort, Brandweg 14, 7771 DB Heemse, tel.nr.
857189.E-mail: leovanrikxoort@gmail.com Voor 60% verbonden aan wijkgemeente Heemse West en voor 40% aan de Gereformeerde Kerk van Mariënberg.
Hebt u me nodig? Laat het mij weten!
Kopij voor Kerkcontact kunt u schriftelijk of per e-mail inleveren bij Marlies Eshuis,
Grote Esweg 14, Diffelen, tel. 250225 voor donderdagavond 18:00; e-mail:
ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Mw. G. Vieth-Akse, Edelinckstraat 36, is in CFH Unit 1 K3. Dhr.
Wim Schepers, Kamferbekestraat 26, is daar ook nog, maar zal naar verwachting 29
december weer naar huis mogen. Gerton Odink, Veldsinklaan 22, zal in elk

geval nog drie maanden chemokuren krijgen. We wensen Gerton en Gerdie
toe dat ze de hoop niet verliezen. Alle zieken en mensen met zorg veel sterkte
toegewenst en voor iedereen gezegende kerstdagen.
Marslandendiensten. Vanochtend is er een reguliere dienst in de Matrix waarin ds.
C. de Haan uit Ommen voor gaat. Vanavond is er een kerstavond- dienst in De
Levensbron in samenwerking met de gereformeerd vrijgemaakte kerk. Voorganger
is ds. J. Adriaanse uit Beerzerveld met medewerking van het koor Akousate uit
Dalfsen. We starten om 19:00 uur en na de dienst zal er glühwein en warme chocolademelk worden geschonken. De liturgie van de dienst zal gericht zijn op de kinderen. Van harte bij u aanbevolen. Op eerste kerstdag is er een feestelijke dienst in de
Matrix met Ellen Kolthof. We hopen u ook dan weer te mogen begroeten om samen
de geboorte van Jezus, de zoon van God te vieren.
Kerkbalans. In de week van 15 januari 2018 moet de kerkbalans weer worden rond
gebracht en een week later weer worden opgehaald. We zoeken voor diverse straten
nog mensen die dit in hun eigen buurt zouden willen doen. Meld je aan bij Piet
Landstra via scriba-marslanden@pknhardenbergheemse.nl
Crisispastoraat. Vanwege het emeritaat van ds. Martin Voet en de opstart van de
nieuwe invulling van het pastorale team zal er in december 2017 en begin januari
2018 alleen invulling aan pastoraat gegeven worden bij crisis- situaties of overlijden.
Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen via: 06 – 20535961. Vervolgens zal er
een beschikbare dominee of kerkelijk werker worden ingeschakeld.
Kopij voor Kerkcontact kunt schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny
Odink- Immink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
f.g.odink@planet.nl
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Diensten

9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. C. de Haan, Ommen
Ouderling mevr. G. Odink / Diaken: dhr. J. Batterink
Organist: dhr. H. Niezink
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. J.W. Goossen, Vriezenveen
Ouderling: dhr. G.J. Otten / Diaken: dhr. W. Herbert
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: mevr. N. Jonkers- Salomons
Ouderling: dhr. B. Schraa / Diaken: dhr. M. Kappert
Organist: mevr. A. Hamberg
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: dhr. H. Berends
Organist: dhr. J. Reinders
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. G.J. Timmer
Organist: dhr. J.H. Harsevoort
19.00 uur: Levensbron: Marslanden: ds. Adriaanse, Beerzerveld; Kerstnachtdienst; m.m.v. Akousate uit Dalfsen
Ouderling: dhr. G. de Haan / Diaken: mevr. W. Meier
19.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo; KinderkerstPianist: dhr. K. Kremer
{nachtdienst
21.30 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort,
Kerstnachtdienst
Ouderling: mevr. H. Otten / Diaken: dhr. F. Welink
Organist: dhr. K. Bakker
Maandag 25 december 1e Kerstdag
9.30 uur: Matrix: Marslanden: mevr. E. Kolthof
Ouderling dhr. E. Odink / Diaken: dhr. H.J. Bouwhuis
Organist: dhr. F. Kroon
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. G. Holverda
Ouderling: dhr. H. Polman / Diaken: mevr. T. van Faassen
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: dhr. H. van Groningen / Diaken: mevr. I. Meinen
Organist: dhr. K. Gerrits

10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: mevr. M. Veenstra/dhr. J.
Smit / Ouderling: mevr. H. Hietland / Diaken: mevr. H. Platjes
Organist: mevr. I. van Uffelen
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. E. Odink
Organist: dhr. R. Kuiperij

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling die wij hebben mogen
ontvangen na het overlijden van onze moeder en (oud) oma Janna Veurink-Muis.
Ook willen wij koster Jaap Meerveld en zijn vrouw bedanken voor de goede zorgen
tijdens haar herdenkingsdienst. Kinderen, klein en achterkleinkinderen.

Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. G. Brandorff
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: Geen dienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch / Heemse West: ds. L. van
Rikxoort
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans

Uitzien in verwachting
Koud en verlangend / naar een warmere wereld / een duurzaam seizoen
speuren - want zeker het komt – / of het harde al zacht wordt. / Met deze
woorden van Inge Lievaart wens ik u allen gezegende kerstdagen en bedank ik
ieder voor de mij en mijn familie toegestuurde goede wensen. Neeltje Jonkers

Bij de diensten
Collecten: 1e Kinderen in de Knel; 2e Diaconie; Uitgang: Onderhoudsfonds
Vandaag en morgen, Eerste Kerstdag, is de eerste collecte in de dienst bestemd
voor de kinderen in Syrië. Vorige week hebt u daar meer over kunnen lezen op de
nieuwsbrief. Behalve via de collecte kunt u ook uw bijdrage storten op
rekeningnummer NL65RABO0324986521 t.n.v.: ZWO Protestantse Gemeente
Hardenberg-Heemse o.v.v. Kinderen in de Knel, Geloof, hoop en Syrie. De ZWO
commissie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Uitleg liturgische schikking 4e advent, Jesaja 62: 8 en Jesaja 63:4 Jesaja vertelt dat
er tijden aanbreken van recht, vrede en eerlijkheid. Wie werkt op zijn land, zal zelf
de oogst kunnen opeten. Het wordt niet meer door vijand afgepakt. In de schikking
zien we klimop: teken van hoop, verwachting en trouw van God. De oogst is
uitgebeeld in granen en druiven.
Uitleg liturgische schikking Kerst. Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op
aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Een groot hemels leger zingt een lied dat
hemel en aarde met elkaar verbindt. De liturgische kleur van vandaag is wit. De
kleur van feestelijkheid en de kleur van zuiverheid. De gebogen takken
symboliseren het licht dat zich over de gehele aarde verspreidt.
Witte of Lambertuskerk: Begroeting: Mevr. Eshuis en dhr. H. Odink;
Volgende week: Geen dienst
Koster: dhr. H. Nijeboer, tel. 264107, morgendienst
1e Kerstdag: dhr. B. Stoeten, tel. 263479, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Geurtje Reijerse en Lisanne Eshuis
25dec. Rina Zandman en Lisanne Eshuis
Vanmorgen, op de vierde zondag van advent, gaat ds. Goossen voor. Vanavond is
er, behalve om 19.00 uur een kerstdienst voor de kinderen in de Hessenwegkerk,
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Hoewel de financiën v/d Kerk krap zijn en er tekorten dreigen was er ook dit
jaar wel weer een kerstattentie voor de oudere leden v/d kerk. Geweldig en
laten we het waarderen. Eén van de vele ouderen
Pastoraat wordt in de wijken 1 t/m 10 en 14 t/m 16 verzorgd door ouderling
kerkelijk werker mevr. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744 of
njonkers@planet.nl In de wijken 11, 12 en 13 wordt het pastoraat verzorgd
door ds. Henry Dorgelo. Bij onbereikbaarheid of afwezigheid van mevrouw
Jonkers en/of andere kerkelijke zaken kunt u contact opnemen met ds. Henry
Dorgelo, tel. 273736 of dshenrydorgelo@pknhardenbergheemse.nl.
Kopij voor Kerkcontact kunt u schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny
Odink- Immink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
f.g.odink@planet.nl
Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken. Mw. M.J. Slotman-Pullen, Ulfershof 12, is vrijdag jl. van het ziekenhuis naar Clara Feyoena Heem gegaan. Daar verblijft ook mw. H. Kerkdijk-ter
Wielen, Burg. Schuitestraat 80. Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft in
Oostloorn (kmr. 157a). Mw. G.H. Sturris-Bouwhuis verblijft in Aleida Kramer te
Coevorden. We denken ook aan allen die zorgen hebben binnen hun gezin, familie
of vriendenkring. Vergeten we de zieken niet in onze aandacht en gebeden!
Kerstgroet. Hartelijk dank voor de kerstgroeten die we mochten ontvangen.
Wederkerig wensen we u en jullie gezegende kerstdagen! '... de zaligmakende
genade van God is verschenen aan alle mensen...' (Titus 2:11, HSV) Met een
hartelijke groet, Leo, Regina en Thomas van Rikxoort
Ik was zondag heel blij met de bloemen van uit de kerk uit Heemse het heeft mij
goed gedaan. Mevr. K. Drenthen- Bakker
Hartelijk dank voor het mooie bloemstuk en vele blijken van meeleven. Gezegende
kerstdagen toegewenst, Janny van der Torre.

7

waren: Voedselbank, De Zonnebloem Hardenberg en de Twentsewensambulance.
De verloting van de boodschappenmand (beschikbaar gesteld door Plus supermarkt
Baalderveld, is gewonnen door fam. Lenters, kerststuk door fam. Hamhuis en een
schaal van keramiek door fam. Bakker. Wij willen iedereen die zich heeft ingezet
om deze actie te doen slagen hartelijk bedanken. Wij wensen ieder fijne feestdagen.
Miny, Janny, Hilly, Roelie
Vervoer van en naar de kerk. De diaconie is bezig om te inventariseren of er behoefte is aan vervoer van en naar de kerk. Wij willen graag iets regelen, maar willen wel
eerst weten of hier belangstelling voor is. Als u vragen hierover heeft, of als u zich
hiervoor aan wilt melden, dan kunt u dat doen via mail: fhwelink@knmail.nl of
mobiel: 0621847917
Noaberlunch! Bij het oude Noaberschap hoorde dat je van tijd tot bij elkaar langs
ging. Je zag elkaar en nieuwtjes werden uitgewisseld. Daar komt het tegenwoordig
niet altijd meer van. Maar daar willen wij graag een klein beetje verandering in
brengen met de Noaberlunch. Ieder tweede woensdag van de maand wordt er in de
Esch tussen de middag soep met broodjes geserveerd (dus u komt niet op de koffie).
Maar voorop staan ontmoeting en gezelligheid. Wij hopen dat wij u zo op een
aangename wijze aan uw ‘Noaberplicht’ kunnen laten voldoen! Waar: “de Esch”;
datum: woensdag 10 januari 2018; tijd: 11.00 – 13.30 uur; kosten: geen; opgave t/m:
maandag 8 januari: bij: 262216 of jtmeerveld@hotmail.com
Kampvuur avond Hardenberg. In het nieuwe jaar laten we het kampvuur weer branden. Mannen die van een vuurtje, hapje en drankje houden zijn van harte welkom
tijdens deze avonden. Het jaarthema is ‘back to basic – Broederschap’. Het maakt
niet uit naar welke kerk je gaat en óf je naar een kerk gaat, alle mannen zijn welkom.
Op vrijdagavond 12 januari zal Kees Pijp spreken en zijn licht laten schijnen op dit
thema. De avond begint om 21:00 uur op het terrein van Total Outdoor Events aan
de Grote Beltenweg 17 in Rheeze. Voor de onkosten kan er een vrije gift worden
gegeven. Voor info kunt u mailen naar henrigrendelman@gmail.com
Net als voorgaande jaren organiseert de activiteitencomm. van de Witte of
Lambertuskerk op zaterdag 10 februari 2018 weer een boekenmarkt. Ruimt u nog
boeken of oude ansichtkaarten (dorp en stadsafbeelding) op en wilt u ze voor dit
doel beschikbaar stellen. Kunt u contact opnemen met fam. G.J. van Faassen tel.
0523-263081 (06 25505104) of mail gerritjan.truus@hotmail.nl
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. G. Meinen-Knol, Heemserveldweg 3, is als alles naar wens is
ver- lopen inmiddels weer terug in Hardenberg en verblijft nu ter revalidatie in CFH.
Begin december werd Dorinda Keuken, Merelstraat 9, in Nijmegen geopereerd
aan haar knie. Inmiddels is ze weer thuis en is ze begonnen met revalidatie.
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om 21.30 uur de kerstnachtdienst in de Witte of Lambertuskerk. Zie onder. Op
eerste kerstdag gaat ds. Holverda uit Hardenberg voor. Een goede zondag en
gezegende kerstdagen gewenst!
Orde van de morgendienst: Aansteken van de adventskaars, gemeente zingt het kaarsenlied; Stil gebed; Votum en groet; Lied 513:1,2,3,4; Tien geboden en samenvatting;
Ps. 130:2; Gebed om de opening van het Woord; Kerstproject kinderen en zingen het
stapellied; Schriftlezing: Lukas 1:57-66; Lied 158a:1,2; Verkondiging: de geboorte van
Johannes; Ps. 136:1,2,3,13; Dankgebed en voorbede; Collecte; Lied 444:1,2,3,4,5;
Zegen (afgesloten met gezongen Amen).
Orde van de morgendienst: 1e Kerstdag: Intochtslied: Lied 478:1,2,4; Mededelingen; Votum en Groet; Aansteken van de kaars door Ruben + kaarsenlied; Lied
477:1,2,4; Gebed; Lied 474:1,2,6; Kinderen gaan naar de kindernevendienst; Schriftlezing: Lukas 2:1-7; Lied 475:1,2; Schriftlezing: Lukas 2:8-20; Lied 481:1,2,3;
Verkondiging; Lied 483:1,2,3; De kinderen komen terug; Dankgebed; Collecte
(kinderen kunnen bij de oppas opgehaald worden) Slotlied: 486:1,2,3,4;Zegen;
Zingen: Ere zij God.
Hessenwegkerk Begroeting vandaag: Fam. G. Grendelman en mevr. E. Pothof;
Volgende week: Fam. G. Lenters-van Lenthe en dhr. R. Schoemaker
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Jeroen Marissen
1e Kerstdag: Erwin Schröer
Koffiedrinken: Na de morgendienst is er gelegenheid samen een kop koffie te
drinken in De Esch, waarvoor u en jullie allemaal en in het bijzonder onze gasten
hartelijk worden uitgenodigd.
Kindernevendienst: Jolanda Scherpen: gr. 1-4; Marieke Grendelman: gr. 5-8
1e Kerstdag: Esther van der Veen: gr. 1-4; Renate Bruins: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Judith Schutte; Danike Hamhuis
1e Kerstdag: Linda Nijman; Feronia Dorgelo- Schottert; Marike Veurink
Volgende week: Janine Roepers; Mariska de Vries
Lector: Marjo Marissen; 1e Kerstdag: Janine Roepers
Orde van de morgendienst: Aansteken adventskaarsen; Lied 281:1,2,3; Stil gebed;
Bemoediging en groet; Lied 437:1,2,4;5 Drempelgebed met zingen lied 367k (1 keer
vooraf); Lied 463:1,5,8; Gebed; KND; Projectlied 1 en 5 (4e advent ) melodie
liedboek 8a/243; Schriftlezing Jesaja 62, 6 t/m 63:4; Lied 145b; Lied 145:1,5; Lied
145b; Schriftlezing Filippenzen 4:4-7; Lied 275:1,3; Overweging; Lied 500:1,3,5;
Dankgebed; Collecte; Lied 444:1,2,5; Wegzending en Zegen,
Orde voor de kinderkerstnachtdienst: Lied 485, Welkom, Dag ster kleine ster (kinderen mogen hun potje een plekje geven in de kerk), Kaarsenlied, Film groep 1,2,3, De
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herdertjes lagen bij nachte, Film groep 4-8 "stoere herders", Gebed, Kerstverhaal,
Sjok, Sjok liep het ezeltje groep1-3, Luid klokje klingelingeling (met instrumenten),
Verhaal, Stille nacht, Gebed, Film Teenz, Collecte, Vrolijk Kerstfeest.
Orde voor 1e Kerstdag. Het thema van deze dienst is: “Een boek vol verwachting!”
Voor de dienst zingen wij: Lied 483 en Lied 486. Mededelingen, Lied 477:1,3,4, Onze Hulp en een groet van God, aansteken van de kerstkaars, Lied 473, Onderwijzing naar aanleiding van 1 Kor. 13, film: Kerstfeest met Tom en Jerry
(https://www.youtube.com/watch?v=WOh_zdTsbM4), Lied 476, gebed, KND,
advents/kerstproject, kerstfeest in Twente volgens Mirjam Boomkamp, Bijbellezing: Lucas 2: 1-20, Lied 478:1,4, Preek, Lied 481:1,3, Gebeden, film:
https://www.youtube.com/watch?v=k4QE5iSZyj4, Collecte, Slotlied: 487:1,2,
Zegen, Ere zij God.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Hein; Volgende week: fam. Nijboer
Kindernevendienst: Ilona Blonk: gr. 1-4; Manette Batterink: gr. 5-8; 1e Kerstdag:
Marcia Zoomer; Truus Meinen: gr. 1-4; Marieke en Gerjan Grootenhuis: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Alien van de Akker; Lizeth ten Have; Meike Olsman; 1e
Kerstdag: Karin Wilpshaar; Melanie Lamberink; Wendy Lambers; Doreen Olsman;
Volgende week: Marieke Brunink; Willy de Haan
Orde van de morgendienst op 1e Kerstdag. Het thema van de dienst is: Vrede?
Vrede! Kaarsenlied geroepen om te zingen 24:1,2; aansteken kerstkaars en lezen
bijbehorend gedicht: Lied 476:1,3; bemoediging en groet; Sketch en een
projectverbeelding, KND; lied 477:1,4; gebed; lied 487: 1,3; Lucas 2:1-7 BGT; lied
475:1,2,3; Lucas 2: 8-20 BGT; lied 481:1,2; overdenking; lied: Wat verwacht jij nu
met Kerst; gebeden; collecte, kinde- ren terug uit knd; projectlied; lied 483:1,2,3,
zegen en zingen: Ere zij God
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Titus 2:1-15; dinsdag: Titus 3:1-14; woensdag: Jeremia 32:115; donderdag: Jeremia 32:16-25; vrijdag: Jeremia 32:26-44; zaterdag: Jeremia 33:111; zondag: Jeremia 33:12-26
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht
naar mevr. Veurink- Kroeze, Ommerweg 14a, uit de Witte of Lambertuskerk naar
mevr. K. Drenthen-Bakker, Kamer 157a, Oostloorn, en uit de Matrix naar fam
Zwiers, Edelinckstraat 108
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
25 dec. Dhr. G. Meijer, Edelinckstraat 60, 7773 CZ Hardenberg, 80 jaar
25 dec. Dhr. H. ten Brinke, Loorlaan 26, 7773 AM Hardenberg, 77 jaar
25 dec. Dhr. H.W. Hamhuis, Ommerweg 5/A, 7796 HR Heemserveen, 50 jaar
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26 dec. Mevr. J. Harlaar- Dantuma, Uranuslaan1, 7771 ET Hardenberg, 85 jaar
27 dec. Mevr. P. Reiling- de Haan. Kolibriestraat 1, 7771 CA Hardenberg, 91 jaar
27 dec. Mevr. A. Welleweerd- Stegeman, Frans Halsstraat 18, 7771 WT Hardenberg
90 jaar
28 dec. Dhr. J. van der Veen, Grote Beltenweg 15/1, 7794 RA Rheeze, 80 jaar
29 dec. Mevr. A.G. Kamphuis-Hamhuis, Molenplein 20, 7771 BC Hardenberg, 85
jaar
29 dec. Mevr. N. Bies- Deurloo, Meteoorplein 13, 7771 ED Hardenberg, 81 jaar
29 dec. Mevr. T. Vogelzang- de Vries, Berkenlaan 14, 7771 DD Hardenberg, 80 jaar
31 dec. Dhr. Z.J. Dorgelo, Rheezerbrink 7, 7794 RG Rheeze, 84 jaar
Vanavond vanaf 18.15 uur een levende kerststal, aansluitend een gezamen- lijk
kinderkerstnachtdienst om 19.00 in de Hessenwegkerk. We willen de kinderen
vragen een potje te versieren en hier een nep lichtje in te doen zodat we deze tijdens
de dienst een mooi plekje in de kerk kunnen geven. Voorganger ds. Dorgelo, pianist
Koen Kremer. Komt allen!
Zondag 24 december wordt om 21.30 uur in de Witte of Lambertuskerk de
kerstnachtdienst gehouden. Medewerking wordt verleend door het Mannenensemble van het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor o.l.v. Jan Quintus Zwart.
Kees Bakker begeleidt de samenzang. Ds. Leo van Rikxoort is de voorganger.
Na afloop is er glühwein en warme chocolademelk. Welkom!
Op 25 december beginnen wij de kerkdienst rond tien voor tien met samenzang met
enkele kerstliederen. Dus wilt u meezingen zorg dan dat u op tijd aanwezig bent.
Wilt u niet meezingen of mocht u het vergeten zijn u bent op ieder tijdstip van harte
welkom!
Kerstzang 1e Kerstdag in Oostloorn, Clara Feyoena Heem en RZ-ziekenhuis. Net als
voorgaande jaren gaan we weer bekende christelijke kerstliederen zingen 7.00u in
Oostloorn; 8.30u koffiepauze, 9.00u RZ-ziekenhuis en/of in Clara Feyoena Heem.
Bericht van OPA! Let op! op vrijdag 29 december is er geen inzameling van oud
papier bij de Hessenwegkerk. Bestuur OPA
Mededelingen kerkelijk bureau: Het kerkelijk bureau is gesloten van 25 de- cember
2017 t/m 5 januari 2018. Denkt u aan het inleveren van de declara- ties van het
boekjaar 2017? Graag ontvangen wij deze voor 20 januari 2018. Alvast hartelijk
dank voor uw medewerking.
Cadeautjesmarkt 2017. Inmiddels liggen de cadeautjesmarkten weer achter ons. Wij
kunnen terug kijken op mooie gezellige en drukke dagen. De opbrengst: € 3300.00
en extra € 32.00 in de collectebus van de Twentsewensambulance. De goede doelen
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