Vieringen in Maria Koningin Kerk in februari 2017
De zondagsvieringen, tenzij anders vermeld, beginnen om 10.30 uur
05 feb

Eucharistieviering, voorganger: Frans Zwarts
met koor o.l.v. Reeuwert Tromp

Gemeenschap Maria Koninginkerk Baarn
Behorend tot de Martha & Maria Parochie

Jes. 58,7-10 Ps. 112 1 Kor. 2,1-5 Evangelie: Mt. 5,13-16

12 feb

Nic Baarn Eucharistieviering, voorganger: R. Oldenampsen
Sir. 15,15-20 Ps. 119 1 Kor. 2,6-10 Mt. 5,17-37 of 20-22a.27-28.33-34a.3

12 feb

10.00 uur Dominicusviering/ Vriendschapsviering in de Paaskerk
voorgangers: ds. Marleen Kool en Veronica Selleger
met Dominicuskoor o.l.v. dirigent/cantor Kees de Bruijn
Sir. 15,15-20 Ps. 119 1 Kor. 2,6-10 Mt. 5,17-37 of 20-22a.27-28.33-34a.3

19 feb

Communieviering, Familievieringvoorganger: Wies Sarot
met familiekoor o.l.v. Hans Verburg
Lev. 19,1-2.17-18 Ps. 103 1 Kor. 3,16-23 Mt. 5,38-48

26 feb

Nic. Baarn Eucharistieviering, voorganger: Joachim Skiba
Jes. 49,14-15 Ps. 62 1 Kor. 4,1-5 Mt. 6,24-34

01 mrt

tijd: ?? Nic. Baarn Aswoensdagviering, voorganger: Joachim Skiba
Joël 2,12-18 Ps. 51 2 Kor. 5,20-6,2 Mt. 6,1-6.16-18

01 mrt

19.30 uur Aswoensdag, Gebedsviering in de Paaskerk
voorgangers: Veronica Selleger en ds. Jos van Oord
Joël 2,12-18 Ps. 51 2 Kor. 5,20-6,2 Mt. 6,1-6.16-18

Eucharistieviering, 1ste zon. 40 vasten voorganger: Joachim Skiba

05 mrt

Gen. 2,7-9; 3,1-7 Ps. 51 Rom. 5,12-19 of 12.17-19 Mt. 4,1-11

Na de vieringen tijd voor een kopje koffie of thee en voor de
kinderen limonade. U blijft nog even om na te praten over
de viering of zo maar?
De bijlage van maart 2017 verschijnt met ‘Samen Kerk’, rond 02 maart 2017 Kopij
voor de bijlage uiterlijk 20 febr. 2017 in Word per email naar:
gerdavesters19@kpnmail.nl T: 035-5412177 / 06-53548260

Agenda
03 feb
08 feb
19 feb
19 feb
23 feb
01 mrt

16.30 u Café Pensée in de Speeldoos, zie uitgebreid in ‘Samen Kerk’ pg.23
09.00 u Schoon maken MK kerk, leden Nic.kerk
19.30 u Cantatedienst Bach Cant. Paaskerk BWV 75-Die Elenden sollen essen
10.30 u Meebrengen oude palmtakjes (2016) voor verbranding aswoensdag
18.00 u Ontmoetingsmaaltijd in Het Brandpunt, aanmelden: gastvrijbaarn.nl
15.00 u Verbranden oude palmtakjes in Maria Koninginkerk zie pg.9

Uitgave
Redactie

: Maria Koningin Gemeenschap
: Jan Moonen, Gerda Vesters en Philip Witte, Printwerk : Repro Baarn

Dit blad in kleur?? Kijk dan op: www.mariakoninginkerkbaarn.nl
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Bijlage Februari 2017

Bij de Voorpagina
De kracht die verbindt is sterker dan de kracht die scheidt
De vorige aflevering ging over het kerstverhaal van Lucas. Dat was een manier
om een historische gebeurtenis en een mysterie bij elkaar te brengen door
middel van aardse beelden. Met alles wat Lucas in zijn verhaal verwerkt, wil
hij duidelijk maken, dat bij de geboorte van Jezus het tegenovergestelde
gebeurde van wat je normaal bij de geboorte van een hoogverheven persoon
mag verwachten. De Gezalfde (Messias, Christus), dat is de met Gods Geest
toegeruste, kwam niet met de macht en majesteit van een koningszoon, maar
als de 'mensenzoon' en als zodanig maakte hij de wezenlijke kant van zijn
leven zichtbaar.
In de kersttijd had ik naast mijn kerststal buiten, een pagina grote poster opgehangen uit 'Trouw'(zie de omslag). Daarop stond het beeld van een 'sterke
man' in de contour van zijn eigen innerlijk verlangen: de schaduw van een nog
grotere en sterker persoon, want wie macht heeft, moet om zichzelf te
handhaven zich steeds meer macht toe-eigenen. Onder hem waren de naar
hem opgeheven handen van zijn bewonderaars zichtbaar. Daarbij had ik een
tekstje geschreven: “Moet het heil komen van de sterke man of van het kindje
hiernaast?” Bij de commentaren hierop kwam ook de opmerking: “Moet dat
nou, een politiek statement tijdens de kerstdagen? Dat heeft toch niks te
maken met dat kindje in zijn kribbe?” Vandaar ook dit artikel dat gaat over de
twee kanten van de menselijke samenleving.
Gods schepping vindt plaats via de evolutie van het leven: leven op aarde in
de laatste miljard jaar voor zover wij weten. De evolutie heeft twee 'motoren',
die het proces aan de gang houden. De eerste is, wat Darwin noemt: ‘the survival of the fittest', in de strijd om het bestaan overleeft steeds de best toegeruste. In de loop van één miljard krijg je daardoor een ontwikkeling van
eencellige wezentjes naar wat er nu is. Dat weten we zo langzamerhand allemaal wel. De laatste tijd komt er steeds meer aandacht voor die andere
'motor': de drang om zich te verbinden met ander leven als overlevingsstrategie. Samen sta je sterk, dat is mooi, maar het sluit de strijd van de ene groep
tegen de ander natuurlijk niet uit. Ook sommige bijbelboeken staan er vol
van. Toch begint bij het besef van verbondenheid ook het verschijnsel religie,
want verbondenheid met de medemens, met de geliefde, met de natuur leidt
tot de gewaarwording, dat er 'meer' is, dat één en één meer is dan twee, enz.
Het besef ontstaat, dat er dragende krachten zijn, goden, die uitstijgen boven
het gewone bestaan. Het Oude Testament geeft een mooi voorbeeld van een
stamgod , die een verbond sluit met 'zijn' volk, waaraan dat volk tot op de dag
van vandaag het recht ontleent om andere volken uit te sluiten.
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Pas omstreeks 500 voor Christus ontstaat er binnen de dan bestaande culturen een beginnend besef van de fundamentele eenheid van alle mensen. Het
is de bijbel, die het voortouw neemt met onder andere de uitspraak van
Jesaja (in Babylon) : “Besef dan, er is maar één God, er is geen andere. Alle
mensen zijn kinderen van Hem, broeders en zusters.”
In die traditie preekte Jezus van Nazareth.
Eugen Drewermann schrijft in zijn boek 'Keerpunten': ”Hij kan niet herleid
worden tot de gewone historische omstandigheden omdat hij fundamenteel
alles anders doet wat in de geschiedenis van de mensheid als onvermijdelijk,
als normaal, ja zelfs als voorbeeldig en verplicht geldt. Macht, carrière, geld –
angst, bewapening, geweld – groepsmentaliteit, korpsgeest, traditie – wet,
orde recht: er was niet één gebied, waarin de man uit Nazareth niet een
extreem tegenovergestelde positie heeft ingenomen. Hij was niet 'van deze
wereld' , hij was 'in de Vader' en 'de Vader was in Hem'. Te midden van een
wereld van angst en wantrouwen hield hij zich vast aan een 'Vaderlijk tegenover' van God, waarmee hij de vrijheid vond om te leven, zoals God het
oorspronkelijk (neergelegd in de mythe van het paradijs) bedoelde.
Jezus wilde, dat de mensen die hij ontmoette, zouden ophouden zich in te
beelden, dat zij zich afgewezen, verstoten en verworpen zouden voelen. Het
leven kan zich alleen maar menselijk ontwikkelen, als de mens het innerlijk
basisgevoel van er te mogen zijn wordt (terug)gegeven.”
Jezus, 'de met Gods geest toegeruste', was de verpersoonlijking van 'de kracht
die verbindt', maar dan zonder uitsluiting van wie of wat dan ook. Bij die
kracht horen begrippen als: barmhartigheid, vergeving, sjalom, liefde, compassie, rechtvaardigheid, ecologisch denken, vrede, gelijkwaardigheid. Ze zijn
tegengesteld aan het rijtje bovenstaande begrippen, uit het citaat van
Drewermann, die er op gericht zijn de mensen te scheiden en tegenover
elkaar te plaatsen en waarvan Drewermann zegt dat ze de norm zijn voor het
menselijk gedrag in de geschiedenis. Toch blijven veel mensen naar het voorbeeld van Jezus hopen en verwachten dat de kracht die verbindt – dat is de
kracht van God – sterker is dan de kracht die scheidt. De 'menselijke conditie'
zal waarschijnlijk wel altijd zo zijn dat beide bij de geboorte meegekregen
krachten op de menselijke persoon bewust en onbewust inwerken. We zijn
niet perfect. Integendeel, we zijn schuldig. Maar Jezus zei in een vrije weergave van de Bergrede: “Gelukkig de mens die zijn armzaligheid durft te erkennen.” Dat kunnen we alleen, als we van God en medemens vergeving – dat
is acceptatie- verkrijgen. Alleen zó kunnen we de weg vrijmaken voor de
kracht die verbindt en daarmee de zin van het leven ontdekken.
Philip Witte
-3-

'De zin van het leven ontdekken',
spreekt ook uit onderstaand gedicht van de Libanese dichter Simon Yussuf
Assaf (geb. 16 dec 1938 te Yahchouch, Libanon en overleden 29 dec. 2013 te
Jounieh, Libanon)
Er stond: Gooi je netten uit!
Ik deed het
en beladen met schatten haalde ik ze weer
binnen.
Er stond: Zaai je zaad uit!
Ik deed het
Na een tijd van wachten
kwam het zaad op en droeg rijke vrucht
Er stond: Volg je innerlijke stem!
Ik luisterde
en ontdekte een zachte melodie,
die het lawaai van de wereld overstemde.
Er stond: Open je hart!
Ik brak mijn vestingmuren af
en deed mijn masker af.
Toen werd de wereld mijn huis
en de mensheid mijn familie.

Nieuwjaarsreceptie Martha & Mariaparochie / Wim Jongmans
De voorzitters van de verschillende locaties van onze parochie waren gevraagd om voor de onlangs gehouden nieuwjaarsreceptie een visie te geven
over hun gemeenschap over 5 jaar en de relatie met de centrale parochie. In
onze locatieraad hebben we gesproken hoe wij die visie zouden weergeven
en onderstaand kunt u lezen wat Wim Jongmans daar namens onze gemeenschap heeft ingebracht. Wellicht dat dit aanleiding geeft om te reageren.

‘Zonder geschiedenis, geen toekomst’
We overleven als Maria Koningingemeenschap al bijna 60 jaar, net als de
onverzettelijke Galliërs in de Romeinse tijd en weten iedere bedreiging te
weerstaan.
-4-

Dat kan ook niet anders, omdat we als generatie van het 2e Vaticaans Concilie
weer hebben leren dromen van een open kerk van alle mensen. Een gemeenschap rond de tafel van onze Heer en proberend, met vallen en opstaan, te
leven zoals het Hij het ons heeft voorgedaan. Zijn Geest was en is al ruim 2000
jaar de geweldige inspiratiebron die ons gaande houdt, om te proberen het
leven op deze aardbol leefbaar te houden.
Juist in onze tijd vinden we mensen te over die deze hoop en verwachting, deze
vlam van enthousiasme aanwakkeren en die ons inspireren.
 Als grootste voorbeeld wijs ik natuurlijk naar onze paus Franciscus, die
aankondigt dat wat er 50 jaar op de plank is blijven liggen, nu eindelijk
eens uitgevoerd moet worden.
 Ik noem ook bisschop De Korte die positief vooruit kijkt in zijn nieuwe
bisdom en kansen geeft en perspectief biedt in Noord-Brabant.
 Ik refereer aan de theologe van het jaar, Janneke Stegeman, die zegt:
”We moeten de theologie spannender en aantrekkelijker maken voor de
toekomstige generaties.” (Google maar eens naar haar visie op internet)
 Ik neem in herinnering de preek van onze Joachim van zondag 15 januari
(week van Gebed en Eenheid Christenen), waarin hij pleit, in navolging
van Franciscus van Assisi, voor een positieve toenadering van de christelijke kerk naar de moslims (vergelijk de discussie in de PKN over de relatie met de islam). Terwijl paus Franciscus ook het afgelopen weekend een
ontmoeting had met Abbas om over de toenadering tot Israël te spreken.
Ik eindig met:
 Dat ik geloof in de toekomst van de Maria Koninginkerk en denk soms, als
ik wakker lig, aan één kerk in Eemland van protestanten en katholieken,
maar daar is de termijn van vijf jaar denk ik nog te kort voor.
 Ik hoop op begrip en toenadering voor elkaar, om ook met elkaar in de
toekomst te overleven met priesters, dominees, imams, pastoraal
werkers, lekenvoorgangers, enz. enz.
 Ik ben er van overtuigd als we kiezen voor liefde en voor respect voor
elkaar dat we overleven en een mooie toekomst tegemoet gaan, met àlle
mensen.
De Maria Koningin-gemeenschap wenst jullie
allemaal een goed, gezond, gelukkig 2017 met veel
mooie momenten waar we in de nieuwjaarsbijeenkomst in 2018 op kunnen terugkijken.
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Maria Koningin Raad verslag 12 januari 2017 / Gerda Vesters
Deze eerste bijeenkomst van de raad was ondanks het winterweer goed bezet
door vertegenwoordigers en gasten. Omdat Wies Sarot verhinderd was, las
Wim als opening een gedicht voor uit het boekje ‘Op de drempel’: ‘Nieuw
Jaar’ van Greet Brokerhof.
Wat nadrukkelijk onder de aandacht werd gebracht is de dreigende veranderende wetgeving, die tot gevolg zal hebben dat de leden van alle geloofsgemeenschappen in Nederland (Katholiek en Protestant) bij verhuizing in of
buiten de woonplaats ‘zoek raken’ omdat gemeenten de informatie niet meer
doorgeven aan SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie).
Opgeroepen werd om mee te doen aan een internetconsultatie om dit te
voorkomen. Dat moet wel vóór 3 februari gebeuren anders heeft het geen zin
meer. Ga dus naar de website van: www.marthamaria.nl en kijk onder het
kopje ‘Nieuwsberichten’.
Pastorale zaken: Door o.a. pensionering van leden van het pastorale team
wordt de bezetting hiervan steeds krapper. Het pastorale team en bestuur
proberen nu toestemming te krijgen van het bisdom voor het aantrekken van
een pastoraal medewerker of opbouwwerker.

23 dec: Kerstspel en ‘Kindje Wiegen, veel kinderen, ouders, opa’s en oma’s
waren aanwezig. Het kerstspel werd door alle spelers prachtig uitgevoerd;
foto’s hiervan vindt u op de website: www.mariakoninginkerkbaarn.nl
24 dec: Kerstavond, ondanks 3 avondvieringen met drie maal een goed
bezette kerk verliep alles prima (Nic. Baarn en MKK). Hulde aan alle
organiserende mensen.
25 dec: Eerst het kerstontbijt waar ook Mgr. W. Eijk aan deelnam, daarna
om 10.30 uur de feestelijke Kersteucharistieviering met groot koor
(koor en fam. koor) en ook nu weer druk met een gezellige nazit
waarbij de kardinaal met velen heeft gesproken.
31 dec: Oudejaarsviering (RvK) helaas weinig mensen aanwezig. Misschien
mogelijk uit angst voor vuurwerk. Onze locatieraad zal de RvK
verzoeken om een andere vorm of tijd te kiezen.
De Liturgiewerkdag te Maartensdijk op 26 november was een inspirerende
dag met goede vertegenwoordiging vanuit de Maria Koningin kerk.
In het voorjaar zal een vervolgdag worden georganiseerd.
Diaconie: Binnen de Maria Koningingemeenschap werd in het najaar een
werkgroep ‘Diaconiewerkgroep’ opgericht. De groep kreeg als opdracht mee
om ‘achter de voordeur te kijken’ naar mensen die in nood verkeren. De
groep deed hiervan verslag in de vergadering en zij hebben contacten kunnen
leggen en met voldoening een aantal gezinnen namens de Maria Koningin
Gemeenschap wat extra kunnen geven voor de kerstdagen.
Leuk om nog even te melden dat er ook vanuit de Nicolaasgemeenschap een
belangstellende parochiaan kwam luisteren. Hij vertelde na afloop dat hij veel
waardering had voor de grote openheid en betrokkenheid waarmee de
onderwerpen werden besproken.
Dit waren zo ongeveer de voornaamste punten die er werden besproken. U
mag weer mee aanzitten aan de vergadertafel op donderdag 09 maart 2017
in de foyer van onze kerk.

Diaconie
Bliksemactie voor vluchtelingenkamp Adana / Wim Jongmans
We kijken gezamenlijk terug op de vele activiteiten en vieringen van de
maand december, die over het algemeen goed zijn verlopen.
16 dec: Concert door koor uit Deventer; uitgenodigd door Pastoor Skiba,
18 dec: Drukke Volkskerstzang (in 2017 weer in onze kerk, op 17 dec.)
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Half januari werd ik benaderd door Laura Vrijsen uit Maartensdijk met het
verzoek om een collecte te mogen houden voor noodhulp in vluchtelingenkamp Adana in Turkije. Zij gaat met een team vrijwilligers (waaronder 2
artsen) in februari naar Adana om te helpen. In de viering van zondag 22
januari gaf zij een toelichting en deed zij een oproep om een bijdrage te
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leveren in de 2e collecte. Dat gebeurde en
leverde het geweldige bedrag op van bijna
€ 320,--.
Namens haar en haar team veel dank aan
onze Maria Koningingemeenschap.
Zij heeft die oproep ook gedaan in de OLV
in Bilthoven en in de St. Maartens-kerk te Maartensdijk.
Ga ook naar: http://sponsormeter.com/humanitairehulpmissie

Liturgie
01 maart Aswoensdag
/ Veronica Selleger / zie ook in
‘Samen Kerk’ pag. 22

Palmtakjes verbranden in de Maria Koninginkerk
Voorafgaande aan de Aswoensdagviering in de Paaskerk, zullen we op woensdagmiddag 1 maart om 15.00 uur, onze palmtakjes verbranden in de Maria
Koninginkerk. Dit vormt de afsluiting van de carnavalstijd. Alle kinderen en
hun (groot)ouders zijn van harte welkom om samen de takjes te verbranden.
Het is elk jaar weer spannend of de takjes goed vuur zullen vatten.
Bij het verbranden wordt spelenderwijs uitleg gegeven over Aswoensdag,
over het askruisje en over de vastentijd. Neem je eigen palmtakjes mee, als je
ze nog hebt!
De viering, woensdagavond, begint om 19.30 uur. Deze is zeker ook geschikt
voor iets oudere kinderen. Wij nodigen iedereen uit om zondag 19 februari
hun palmtakjes van vorig jaar mee te nemen naar de kerk.
Veronica Selleger en Jos van Oord

Ontmoetingsmaaltijd
18:00 uur / Het Brandpunt, Baarn

Gastvrij Baarn organiseert weer een ontmoetingsmaaltijd
om ‘oude’ en ‘nieuwe’ Baarnaars met elkaar in contact te brengen. Het doel is
om nieuwe Baarnaars, dat wil zeggen statushouders, een begin van een
sociaal netwerk in Baarn te geven. De praktijk wijst uit dat maaltijden daar
een uitstekende manier voor zijn. Aanmelden via gastvrijbaarn.nl.
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Kerk in het Nieuws
Paus waarschuwt Europa voor Populisten / redactieTrouw 22 jan 2017
Europeanen moeten oppassen dat ze niet opnieuw achter populisten als
Hitler aanlopen, waarschuwde paus Franciscus in een interview. Over president Trump hield de paus zich op de vlakte.
"Ik denk dat we eerst maar eens moeten afwachten", zei de paus over Trump
in een interview met de Spaanse krant El Pais, dat vrijdag werd gehouden en
zaterdag verscheen. "Ik loop niet graag op mezelf vooruit en wil mensen ook
niet voorbarig beoordelen."
"We zullen zien hoe hij zich gedraagt, wat hij doet, en dan zal ik een mening
vormen. Maar bang zijn of al vroeg juichen vanwege iets dat misschien gaat
gebeuren, is in mijn ogen niet verstandig. Dat is zou lijken op de profeten die
rampen voorspellen die vervolgens niet plaatsvinden."
De paus zal vooral letten op hoe Trump omgaat
met de zwakkeren in de samenleving, liet de
Paus vlak na de inauguratie al weten. "Dat het
aanzien van Amerika onder uw aanvoering boven
alles afgemeten mag worden aan zijn bezorgdheid om de armen, de verschoppelingen en
mensen in nood."
Populisme
Franciscus maande Europeanen op te passen
voor populisme en zei dat zij niet dezelfde fouten
moeten maken als in de jaren dertig, toen ze
'redders' kozen om de economische en politieke
crisis op te lossen, maar er oorlog voor terugkregen.
"Crisis leidt tot angst en onrust. Het meest duidelijke voorbeeld van Europees
populisme is Duitsland in 1933. Een volk dat in een crisis gedompeld was en
zocht naar haar identiteit, tot er een charismatische leider kwam die beloofde
haar identiteit terug te geven. We weten allemaal wat er daarna gebeurde."
"Hitler stal de macht niet, zijn volk stemde op hem en daarna verwoestte hij
zijn volk. Dat is het risico. In tijden van crisis ontbreekt het ons aan beoordelingsvermogen. Dat is een voortdurende herinnering voor mij. Dat is waarom
ik altijd zeg: praat met elkaar."
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Ria Welters stuurde onderstaand verhuisbericht:
Foto genomen tijdens 50-jarig bestaan
Van de Maria Koningingemeenschap
Li: Ria, re: Fiet

‘Met een lach en een traan ……’
Lieve vrienden, familie en bekenden,

Vergeet u niet de oude takjes mee te brengen naar de kerk op
zondag, 19 februari ?

Met veel plezier heb ik zes jaar gewoond in de Vogelweide in Amersfoort,
waarvan bijna vijf jaar met zuster Fiet. Er is in deze jaren een goede band
ontstaan met veel bewoners. Toch heb ik nu een andere keuze gemaakt.
Mijn weg gaat verder, terug naar de plaats waar mijn kloosterleven begonnen
is. Ik verlang ernaar om met mijn medezusters die weg samen af te leggen.
Natuurlijk zal ik een traantje wegpinken, omdat loslaten nooit gemakkelijk is,
maar van de andere kant is er ook het goede waarnaar ik uitzie en wat dan
toch ook weer een lach teweeg brengt.
Mijn nieuwe adres wordt:
zr. Ria Welters, klooster Agnietenhove, Herenstraat 1, 3811 HG Amersfoort.
Mijn nieuw telefoonnummer is: 033 4673258. Het nieuwe emailadres is nog
niet bekend, maar zal ik doorgeven zo gauw ik het weet.

Tijdens de Kerstinzamelingen voor de Voedselbank bij de Supermarkten BONI
en Albert Heijn eind nov begin dec 2016, konden de vrijwilligers veel kratten
vullen met voedsel voor de voedselbank. Dank aan allen die hier aan meegeholpen hebben.

Van de Redactie
In het parochieblad van Martha & Maria, ‘Samen Kerk’ kunt u nog de
volgende onderwerpen lezen in het gedeelte van de Maria Koninginkerk.
 Overweging door Cor van der Sluis pg 20 en 21
 Opbrengst soepproject Nic. Baarn en Maria Koningin pg 21
 Aswoensdagviering pg 22
 Cafe Pensee 3 febr en 3 maart pg. 23
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Heel hartelijke groet, Ria

Pastorale Bezoekers van de Gemeenschap Maria Koningin
Tilly Jongmans
Anneke van Kuik
Aat Potveer
Riet van Wanrooij

T: 035 – 53 82 422
T: 035 - 54 17 476
T: 035 – 54 11 001
T: 035 – 54 17 556

Hebt u vervoer nodig om naar de kerk te gaan ??
Dan kunt u bellen naar:
Wim Jongmans
T: 035 - 53 82 422
Lucie Voerman
T: 035 - 54 22 667
Mary Luijkx
T: 035 - 54 14 526
Gerda Vesters
T: 035 - 54 12 177
Riet v. Wanrooij
T: 035 - 54 17 556
Willemien Witte
T: 035 - 54 12 800

komende uit Eemnes
Doormanlaan 109
Kennedylaan 51
Eemborg 12
Vlinthof 2
Eemnesserweg 46a
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