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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  O KOM, O KOM, IMMANUEL   

 
 
3. O kom, o kom, Gij Oriënt, 
 en maak uw licht alom bekend; 
 verjaag de nacht van nood en dood, 
 wij groeten reeds uw morgenrood. 
 Weest blij, weest blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuel! 
 



2 
 

Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. Om een feest te kunnen vieren,  
 is een goede voorbereiding van groot belang.  
 Soms is de voorbereiding nog intenser dan een feest zelf.  

We mogen ons verheugen om hier vandaag samen te komen,  
 want hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten,  
 waar vrede wordt aangezegd.  
 Hier worden wij geopend voor wat op ons toekomt.  
 Zijn we hiertoe bereid?  
 Dan zal deze eerste zondag van de Advent onze 

waakzaamheid vergroten  
en ons wachten kleuren met woorden en gebaren vol hoop.  

 
Bij het aansteken van de 1e kaars op de Adventskrans 
 
P. In het donker van deze dagen, God,  
 toont Gij het licht van uw aanwezigheid.  
 Wij openen ons met hart en ziel voor U en wij loven uw Naam,  
 waakzaam wachtend op de geboorte van uw Zoon,  
 uw Woord, uw Licht in ons midden.  
 Door Jezus Christus, uw Zoon,  
 die met U in de eenheid van de heilige Geest leeft en leven 

geeft, vandaag, morgen en alle dagen van ons leven. Amen. 
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Gebed om vergeving 
 
P. We zijn niet altijd bereid om ons te openen  

voor wat op ons toekomt.  
We zijn overtuigd van eigen gelijk, vol van onszelf.  
We weten zeker dat anderen ongelijk hebben.  
Keren we ons naar binnen om te overwegen, hoe dit gebeurde.  

 Vertrouwen we daarbij op Gods ontferming. 
 
A. Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen,  

dat ik gezondigd heb in woord en gedachte,  
in doen en laten, door mijn schuld,  
door mijn schuld, door mijn grote schuld. 
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,  
alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters,  
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen  

onze zonden vergeven  
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.  
 

Heer ontferm u 
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Gebed 
 

God, onze Vader,  
van U zijn de eeuwen en de tijden, de dagen en de nachten. 
Laat niet toe dat wij leven  
alsof wij niets meer te verwachten hebben. 
Wek in ons hart een heilzame onrust  
omwille van het uur waarop uw Zoon zal wederkomen,  
Jezus Christus, onze Heer. 
Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het openen van de Schriften 
 
L. Zijn we bereid om te geloven tegen beter weten in?  

Hebben we de moed om in een wereld vol oorlog  
te wandelen in het licht van de Heer? 

 
Eerste lezing 
Uit de profeet Jesaja 2,1-5 
 

Visioen van Jesaja, de zoon van Amos,  
over Juda en Jeruzalem. 
Op het einde der dagen zal de berg  
waarop de tempel van de Heer staat,  
oprijzen boven alle bergen en uitsteken boven alle heuvels. 
Alle volkeren zullen erheen stromen en talloze naties erheen 
trekken. Zij zullen zeggen: 
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"Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer,  
naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons zijn wegen wijzen 
en wij zullen zijn paden bewandelen. 
Want uit Sion komt de Wet,  
het Woord van de Heer uit Jeruzalem. 
Oordelen zal Hij de volkeren,  
rechtspreken over de talloze naties. 
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers,  
hun speren tot sikkels. 
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander  
en niemand zal nog leren oorlog voeren. 
Huis van Jakob, kom,  
laat ons wandelen in het licht van de Heer". 
 
Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 
Tussenzang   PSALM 122 
 

  
1.  Blij werd mijn hart, toen mensen mij zeiden; 

Laten we gaan naar het huis van de Heer. 
Daar naderden onze voeten uw poorten, 
Jerusalem, naar de vrede genoemd.  (refrein) 

 
2.  Jerusalem, stad uit één stuk gebouwd 

als een plaats van allen voor allen. 
Daar trokken mensen heen, mensen van God, 
om te getuigen van Israëls God.    (refrein) 
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3.  Daar was het hof waar recht werd gesproken, 
hoog op de tronen van David's huis 
Bidt vrede af over Jerusalem,  
leven en welzijn voor uw vrienden.   (refrein) 

 
4.  Vrede kome er binnen uw muren,  

dat er rust komt binnen uw huizen.  
Uit naam van mijn broeders en naasten,  
wens ik de eeuwige vrede u toe.    (refrein) 

 
5. Uit naam van het huis dat de Heer bewoont, 

bid ik voor u dat het goed moge gaan. 
Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest 
nu en altijd in der eeuwigheid.    (refrein) 

 
Tweede lezing 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus  
aan de christenen van Rome  (13, 11-14) 
 

Broeders en zusters, Gij weet dat het uur om uit de slaap te 
ontwaken reeds is aangebroken. 
Thans is ons heil dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen. 
De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan.  
Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis  
en ons wapenen met het licht.  
Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichte dag,  
en ons onthouden van braspartijen en drinkgelagen,  
van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd.  
Bekleedt u met de Heer Jezus Christus  
en koestert geen zondige begeerten meer. 
 

 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 
 

Acclamatie  MAAK ONS HART ONTVANKELIJK 
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Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Matteüs 24,37-44 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
"Zoals het ging in de dagen van Noach,  
zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. 
Zoals de mensen in de dagen vóór de zondvloed doorgingen 
met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven,  
tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en zij niets 
vermoedden totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte:  
zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. 
Dan zullen er twee op de akker zijn;  
de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten;  
twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn;  
de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten. 
Weest dus waakzaam,  
want gij weet niet op welke dag de Heer komt. 
Begrijp dit wel: als de eigenaar van het huis wist  
op welk uur van de nacht de dief zou komen,  
zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. 
Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt  
op het uur waarop gij het niet verwacht". 
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Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  BEHOED MIJ, O GOD 
 

 
 
Overweging 
 
Lied   DER ENGLISCHE GRUSS (Johannes Brahms) 
 

Gegrüßet, Maria, du Mutter der Gnaden! 
 So sangen die Engel der Jungfrau Maria 
 In ihrem Gebete, darinnen sie rang. 
 

Maria, du sollst einen Sohn empfangen, 
 Darnach tun Himmel und Erde verlangen, 
 Daß du die Mutter des Herren sollst sein. 
 

Die Engel sanken auf ihre Knie, 
 Sie sangen alle Maria, Maria, 
 Sie sangen Maria den Lobgesang! 
 
 Gegroet Maria, U moeder van genade! 

 Zo zongen de engelen de maagd Maria toe 
 Terwijl ze worstelde in gebed. 

 
Maria, U zal een zoon ontvangen 

 Waar hemel en aarde naar verlangen is 
 dat U de moeder van de Heer zult zijn. 

 
 De engelen knielden neer, 
 Zij zongen allen: Maria, Maria, 
 Zij zongen Maria een lofzang toe. 
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Geloofsbelijdenis 
 
P.  Ik geloof in God de almachtige Vader, 
 
A. Schepper van hemel en aarde. 
 En in Jezus Christus, zijn enige zoon, onze Heer, 
 die ontvangen is van de heilige Geest, 
 geboren uit de maagd Maria, 
 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
 is gekruisigd, gestorven en begraven, 
 die nedergedaald is ter helle, 
 de derde dag verrezen uit de doden, 
 die opgestegen is ten hemel, 
 zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader. 
 Vandaar zal hij komen oordelen 

de levenden en de doden. 
 Ik geloof in de heilige Geest; 
 de heilige katholieke kerk, 
 de gemeenschap van de heiligen; 
 de vergeving van de zonden; 
 de verrijzenis van het lichaam; 
 en het eeuwig leven. Amen. 
 
Voorbede 
 
P. Keren wij ons hart tot God en bidden wij: 
 
L. Bidden wij voor de kerk over de gehele aarde:  
 dat zij onvermoeibaar in alle uithoeken van de aarde  
 het Evangelie van de geboorte van Christus    
 blijft verkondigen totdat de Heer wederkomt. 

Laat ons bidden:  
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Bidden wij voor onze overheden:  
 dat allen die het land besturen, zichzelf dienaren weten  
 en vanuit de eenvoud van het Christuskind  
 het land leiden in liefde en gerechtigheid.   

Laat ons bidden:  
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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L. Bidden wij voor hen die zich in deze dagen eenzaam voelen:  
 dat wij oog voor hen hebben  en vanuit de liefde van Christus   
 hen bijstaan en verlossen uit hun droefheid. 

Laat ons bidden:  
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Bidden wij voor onze parochiegemeenschap:  
 dat wij blijven groeien in geloof,  
 juist op de momenten die zwaar kunnen zijn;  
 dat wij ons blijven vasthouden aan de kerkgemeenschap; 
 Laat ons bidden:  
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

  - intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Goede God,  
 zo brengen wij al onze gebeden bij U.  
 Wij bidden: neem onze gebeden aan.  
 Door Christus onze Heer. Amen. 
 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied HET LIED TUSSEN LICHT EN DONKER  
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2. Die lange nacht, die winter 
 doorstaan wij met geduld; 
 wij leven ongehinderd, 
 de dagen zijn vervuld: 
 Gij hebt het woord volbracht, 
 dat feilloos staat geschreven 
 en keert niet ijdel weder, 
 Uw licht komt na de nacht! 
 
3. O hemellichaam, Jezus 
 dat ieder mens verlicht, 
 wij staan in U te lezen, 
 Gij zijt ons vergezicht. 
 De dageraad breekt aan: 
 uw komst is niet te keren, 
 wil ons de eenvoud leren, 
 leer ons uw toekomst aan! 
 
Oproep tot gebed 
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P. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer  
aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 

A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,  
tot lof en eer van zijn Naam,  
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 

 
Gebed over de gaven 
 

Heer, als waakzame dienaars hebben wij uw tafel gedekt  
met brood en wijn. 
Kom Gij nu zelf tot ons om rond te gaan en te bedienen  
met de gaven van uw lichaam en uw bloed. 
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
 Eucharistisch gebed (V) 
       (Allen gaan staan) 
P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Verheft uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
P. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
(Prefatie 1 van de Advent) 
P. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen  

aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden  
zullen wij U danken, altijd en overal door Christus, onze Heer. 
Die toen Hij eertijds kwam, kwetsbaar en klein, het werk van 
uw genade heeft voltooid, en vlees geworden is 
 en voor ons allen open heeft gedaan die deur naar een geluk 
dat eeuwig duurt, een land dat Hij beloofd heeft  
en ons geven zal: nu nog zien wij allen naar die toekomst uit, 
vol hoop en vastberaden; ooit zullen wij er binnengaan  
en wonen wanneer Hij komt in heerlijkheid - voorgoed. 
Daarom, met alle engelen, machten en  
krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en 
aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde: 
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P. Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige;  

heel uw schepping moet U wel prijzen,  
want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,  
maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht  
van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig,  
U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen;  
want van oost tot west moet door een zuivere offergave  
hulde worden gebracht aan uw Naam.  
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht  
om ze aan U toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U,  
ze te heiligen door uw Geest, en ze Lichaam en Bloed  
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te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,  
op wiens woord wij deze geheimen vieren.  
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd,  
nam Hij brood en sprak daarover het dankgebed  
om uw Naam te verheerlijken.  
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:  
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam,  
dat voor u gegeven wordt.  
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker  
en sprak een zegenbede om uw Naam te verheerlijken.  
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:  
"Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,  
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond,  
dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten  
tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te 
gedenken.  
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 
A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 
P. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven 

van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan 
uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn 
wederkomst en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo 
levend en heilig.  
Wij vragen U, Heer: Zie welwillend neer op het offer van uw 
kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons 
met U verzoend hebt.  
Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn 
Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat 
men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één 
geest.  
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U,  
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, 
samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God;  
samen met uw apostelen en martelaren  
en met allen die in uw heerlijkheid zijn  
en daar voor ons bidden. 
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 Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen 
toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is 
gegeven opdat wij met U worden verzoend. 

 Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en 
geloof; samen met uw dienaar, Franciscus onze paus,  
met Johannes onze bisschop, met alle bisschoppen, de 
geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij u hebt 
verworven.  

 
 Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van 

deze gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader 
zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen 
van overal bijeen. 

 
 Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U 

lief waren, en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in 
uw Rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn om met 
hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, 
door Christus, onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is 
aan deze wereld. 

 
 Door Hem en met Hem en in Hem  

zal uw naam geprezen zijn,  
Heer onze God, almachtige Vader,  
in de eenheid van de heilige Geest  
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 
P. Laten wij zingend bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 

(melodie: N. Rimsky Korsakov) 
A. Onze Vader die in de hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,  
geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade. 

P. Verlos ons, Heer, van alle kwaad,  
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geef vrede in onze dagen,  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. 

 Hoopvol wachtend op de komst  
van Jezus, Messias, uw Zoon. 

A. Want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens 
 
P. Paulus roept ons op om ons te onthouden van twist en nijd.  
 Zo wakker gemaakt voor wie wij mogen verwachten,  

bidden we om vrede:  
 
A. Heer Jezus Christus,  

vanaf uw geboorte bracht uw vrede onder de mensen  
en vol verlangen bidden wij:  
kom nu al met uw vrede  
opdat wij bereid worden uw vrede door te geven  
en alle haat en nijd uit de wereld te verdrijven.  
Dit bidden wij U, die leeft in eeuwigheid. Amen. 

 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
P. Wenst elkaar de vrede van Christus! 
 
Lam Gods 
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Uitnodiging tot de communie 
 
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  

maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
 

Communielied   GABRIEL’S MESSAGE  (William Llewellyn) 

 

The Angel Gabriel from heaven came 
His wings as drifted snow, his eyes as flame 
"All hail" said he thou lowly Maiden Mary 
Most highly favoured lady Gloria! 
 
For known a blessed mother thou shalt be 
All generations laud and honor thee 
Thy son shall be Emmanuel by seers foretold 
Most highly favoured lady Gloria! 
 
Then gentle Mary meekly bowed her head 
"To me, be as it pleaseth God" she said 
"My soul shall laud and magnify his holy name" 
Most highly favoured lady Gloria! 
 
Of her, Emmanuel, the Christ was born 
in Bethlehem, all on a Christmas morn 
And Christian folk throughout the world will ever say: 
"Most highly favour’d lady," Gloria! 
 

Uit de hemel kwam de engel Gabriel 
Met besneeuwde vleugels en vlammende ogen 
“Wees gegroet”, zei hij, “nederige maagd Maria,  
Hoogst gewaardeerde dame” Gloria! 
 
“Weet dat uw een gezegende moeder zult zijn, 
Alle generaties zullen u loven en eren, 
Uw Zoon zal Emmanuel heten, door zieners voorspeld 
Hoogst gewaardeerde dame.” Gloria! 
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Toen boog de zachtmoedige Maria nederig haar hoofd 
“Laat er met mij gebeuren wat God behaagt” zei ze, 
“Mijn ziel zal zijn Heilige naam loven en vergroten.” 
Hoogst gewaardeerde dame. Gloria! 
 
Van haar Emmanuel, werd Christus geboren 
in Bethlehem, op een kerstmorgen 
En Christenen, wereldwijd, zullen altijd zeggen: 
“Hoogst gewaardeerde dame” Gloria! 
 
 

 

 
 
 
 

Gedachten bij de eerste kaars 
 

Een kleine vlam, 
wat kan die nu doen? 

een kleine vlam, 
daar komt toch geen warmte van? 

 
Een kleine vlam, 

steekt andere, eenzame vlammen aan. 
Een kleine vlam verspreidt het Licht. 
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Gebed na de communie 
 

Heer, wij bidden U dat de eucharistie die wij hebben gevierd, 
ons ten goede mag komen. 
Maak ons in dit vergankelijk bestaan gevoelig  
voor het geestelijke en bedacht op datgene wat blijft. 
Door Christus onze Heer. Amen. 

 
 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
P. De Heer roept ons op om waakzaam te zijn  

en het licht tegemoet te gaan.  
Laten wij ons verzoenen met elkaar,  
dat wij in deze donkere dagen licht brengen  
en gezamenlijk het visioen van een nieuwe wereld 
hooghouden.  
 

P. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Zegene ons de almachtige God,  

Vader, + Zoon en heilige Geest.  
A. Amen. 
 
P. Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God.  
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Slotlied  NU DAAGT HET IN HET OOSTEN 

 
 
2. De duisternis gaat wijken 
 van d'eeuwenlange nacht. 
 Een nieuwe dag gaat prijken 
 met ongekende pracht. 
 
3. Zij, die gebonden zaten 
 in schaduw van de dood, 
 van God en mens verlaten 
 begroeten 't morgenrood. 
 
4. De zonne, voor wier stralen 
 het nacht'lijk duister zwicht, 
 en die zal zegepralen, 
 is Christus, 't eeuwig licht! 
 
5. Reeds daagt het in het oosten, 
 het licht schijnt overal: 
 Hij komt de volken troosten, 
 die eeuwig heersen zal. 
 



 
 

De week van zondag 27 november t/m zondag 4 december  
 
 
VIERINGEN 
 
Zondag 27-11 10.00 uur:  Eucharistieviering     
   (Ps. Rob Verhaegh, Ps. Tristan Perez) 
Donderdag 1-12 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Vrijdag 2-12 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Zondag 4-12 10.00 uur:  Eucharistieviering    
   (Ps. Rob Verhaegh, Ps. Tristan Perez) 
   
          
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10.00 uur 

Om zegen over onze parochie  
Voor familie en vrienden; 
Voor Elisabeth Landzaat – Tjeertes; 
Voor overleden ouders Teeuwen – Vermeeren  
Voor Monja Bosma – Teeuwen 
 

Donderdag 09.00 uur 
 
Vrijdag 09.00 uur 
 
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
 
OVERLEDENEN 
 Tineke Bijl – van Hulst;  

Liduina Lembeck – Faasse  
 
 
AGENDA 

  



 
 

  



 
 

 
 

Bij het verlaten van het kerkgebouw 
is er gelegenheid voor de collecte 

 

 
                               (geldig t/m 7 december) 

 
 

Hebt u geen los geld bij U? 
Scan dan bovenstaande code voor de collecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


