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“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn… 
Ik zal jullie rust geven.”

Deze uitnodigende woorden staan in het Matteüs-
evangelie. Ze klinken idyllisch… Ik zie een blauw bergmeertje 
voor me, een alpenweide met bloemen, een prachtig wit zandstrand…
Dat krijg je dan vanzelf, zo tegen de vakantietijd. Maar dat staat er 
natuurlijk niet. Jezus zegt niet: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn; Ik 
zal jullie vakantie geven. Hij heeft het over rust.

Hij zag dat in Zijn dagen mensen gebukt ging onder lasten. De lasten van 
religieuze wetten, de lasten van ziekte, misschien wel morele lasten of 
psychische. Dingen waar wij ook gebukt onder kunnen gaan. 

Een vreemd jaar ligt achter ons. Sommige mensen, vooral jongeren, 
gingen gebukt onder de lasten van een isolement. Anderen werden zo 
scherm-moe. Of moe van het combineren van teveel taken. Tegelijk 
hoefde er sociaal gezien ineens ook veel minder en dat gaf ook een 
bepaalde vrijheid. Creativiteit werd wakker geroepen. Mensen keken op 
bijzondere manieren naar elkaar om. We ontdekten -al wandelend- hoe 
mooi ons eigen land is.

En nu, nu het leven weer open is gegaan, moeten we soms ook nog 
wennen aan de veelheid van allerlei prikkels en impulsen. Het verkeer 
is weer in alle hevigheid op gang gekomen. Consumeren en reizen, we 
doen het weer volop. Heeft de coronatijd iets veranderd vraag ik me af?

Jezus heeft het over rust. Hij kijkt even achter de maskers en vraagt zich 
af:
Waar zijn er rustplaatsen te vinden waar je als mens gewoon zijn kunt 
die je bent, waar je mag huilen, waar je kunt lachen, waar alles goed is 
zoals het is?
Waar je waardigheid als mens telt. Gewoon omdat je een mens bent. 
Waar je niet eerst van alles hoeft te bewijzen.

En dan doet Hij die royale uitspraak en je voelt de weldaad ervan:
‘komt tot mij allen die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan…’
Hij stelt geen eisen aan het geloof of de kennis of het succes of de 
schoonheid van degenen die hij uitnodigt. Hij legt ons geen nieuwe 
lasten op.
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Zijn uitnodiging geldt voor iedereen, de wijzen en de onwijzen, de 
eenvoudigen, de succesvolle mensen en diegenen die zichzelf als 
mislukt beschouwen.
ALLEN, komt tot mij ALLEN. Heerlijk, zo inclusief!
Kom en je zult werkelijk rust vinden. Die rust is gelegen in de 
onvoorwaardelijke acceptatie van ons menszijn. Wij mogen er zijn, we 
zijn gewenst.
En zo mogen we leven en werken, doen wat onze hand vindt om te 
doen.
Ik wens jullie allemaal een goede zomer toe.

ds. Nelleke Beimers



Levend water vanuit de Bron
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Zondag 11 juli, 

09.30 uur ds. R.D. van Hornsveld, Den Ham 
Lector Ingrid van den Berg
1e Collecte Kerk
2e Collecte Diaconie
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 18 juli

09.30 uur ds. J. Renkema, Kampen
Lector Atty Westerink
1e Collecte Kerk
2e Collecte Bloemengroet
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 25 juli

09.30 uur ds. J. Bouma, Kampen
Lector Wil Reenders
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Website en communicatie
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw



De diensten zijn ook te volgen via kerkomroep.nl of YouTube.
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Zondag 1 augustus

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Ineke de Graaf
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Zondag 8 augustus

09.30 uur ds. J.C.A. Kruithof-Looije, Zwolle
Lector Jan Vrieswijk
1e Collecte Eredienst
2e Collecte Diaconie
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 15 augustus

09.30 uur ds. Nelleke Beimers, Heilig Avondmaal
Lector Annet Jansen
1e Collecte KerkInActie/zending
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw
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Leven is meeleven
Zieken in ons midden
• Engeltje Hannink-Pool kwam weer thuis op de van Dokkumstraat 30. 

Lopen gaat nog niet, maar zij redt zich. Wij wensen haar veel sterkte 
en hopen dat de revalidatie verder goed opgestart wordt en haar 
mogelijkheden gaan toenemen.

• Albert van der Scheer, Trekvaart 77, verblijft nog in Myosotis. 
Terugkeer naar huis is geen optie. Binnenkort verhuist hij naar 

 woon-, zorgcentrum Nieuwe Haven in Zwolle. Samen komen Albert 
en Fintje zo ook in een heel andere fase. Wij wensen hen veel 
sterkte.

• Arie van Dorp, Groenendael 38, is ernstig ziek. Met behulp 
van veel thuiszorg kan hij nog thuis zijn. Ook zijn vrouw heeft 
gezondheidsklachten en moet mogelijk een behandeling ondergaan. 
Samen maken zij een heel zware periode door. Laten we aan hen 
denken.

• Wilco van Spijker, Oester 8, is ernstig ziek en ondergaat momenteel 
chemokuren. Het is heel moeilijk voor dit jonge gezin: Wilco, Gerdie, 
Emma en Lisa. Laten we hun namen noemen bij God.

• Erica Heerspink, Zeegravensingel 3, was opgenomen in het ziekenhuis 
als gevolg van een infectie. Haar herstel gaat nog wel even duren. We 
wensen haar beterschap toe.
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Leven vanuit de Bron

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet vanuit De Bron, op zondag:
• 13 juni naar mw. G. van de Vegte-Wienen, Zandbergstraat 1G
• 20 juni naar mw. H. Tolner-Renkema, Vijverhof 123, Kampen
• 27 juni naar dhr. W. van Spijker, Oester 8
• 04 juli naar mw. H. Tavenier-Broekema, Toon Sleurinkhof 71, Kampen

Onze jarigen
In deze zomertijd kunnen we veel gemeenteleden feliciteren met hun 

geboortedag! 
• mw. J.M. Roeland-Hage, Dorpsweg 64, 8271 BN, 8 juli
• dhr. E.A. Schuldink, Albert Schweitzerlaan 44, 8271 CZ, 11 juli
• mw. E. de Kleine-Stolte, Post Grevestraat 23, 8271 VA, 14 juli
• dhr. B.J. Beens, Tuinfluiter 15, 8271 HJ, 19 juli
• mw. M. Schutte-Boeve, Van Diggelenweg 39, 8271 ZD, 19 juli
• dhr. J. Faber, Bloemstraat 76, 8271 VZ, 23 juli
• dhr. H.J. Brink, Markeresplein 1/1, 8271 BV, 1 augustus
• dhr. A. van Dorp, Groenendael 38, 8271 EB, 5 augustus
• dhr. H. de Roode, Albert Schweitzerlaan 42, 8271 CZ, 12 augustus
• mw. B. Otten-Lassche, Slenkstraat 14, 8271 TB, 16 augustus

We wensen hen als gemeente van De Bron een heel fijne dag toe, te 
midden van familie en vrienden.
Gelukkig is dat weer mogelijk! En: Gods zegen voor het komende jaar.

 Uit de Psalmen (98: 4)
Juich de Heer toe, heel de aarde

juich en jubel, zing het uit!   
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Van jullie predikante
Zo vlak voor de vakantie wordt er van alles afgerond. De Stappers liepen 
op een snikhete zondagmiddag van Kampen naar Zwolle en dronken 
iets bij ons in de tuin. Dit is de opmaat naar een nieuw wandelseizoen 
waarin we de Zuiderzeeroute gaan vervolgen.
De zanggroep hield een afsluitend etentje, blikten even terug en ook 
vooruit. De taakgroep Eredienst vergaderde evenals de leiding van de 
kinderkring. De tachtigplussers kregen in de kerk een koffiemorgen 
aangeboden. De leden van de Grote Kerkenraad spraken al wandelend 
over de lessen die we uit de coronatijd kunnen trekken. De overstappers 
bouwden een insectenhotel. En de kerk is weer open voor kerkgangers!
Tegelijk is iedereen echt even toe aan vakantie, naar buiten kunnen, 
zomer.
Ik hoop voor jullie dat dit een tijd van opladen en ontspannen kan 
worden, thuis of verder weg. 

Mijn ambulante werk in Bergentheim is per 1 juli gestopt. De predikante 
die ziek was en die ik mocht vervangen kan haar werk weer oppakken. 
Gelukkig. Per 1 september ga ik bijspringen in Hasselt. Een nieuwe taak.

Hartelijke groet van 
ds. Nelleke Beimers
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De hoop
Via de Protestantse Kerk Nederland bereikte ons een lied met tekst 
van Ivo de Wijs op muziek van componist Louis van Dijk.

Zo werd ik blind en doof
Geen liefde, geen geloof
Maar wat ik van m’n leven niet verliezen wil, is hoop – is hoop

De hoop
Op straks en op daarna
De hoop op: ja, hoera
De hoop die zachtjes zegt: Schep moed
Al wat je doet
Komt goed, gaat goed

De hoop
Op eeuwen aan ’n stuk
Van wereldwijd geluk
De hoop die zegt: Het komt terecht – dus zit niet bij de pakken neer
De hoop die zegt: Ik ben er morgen weer...
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Zomerstop Kinderkring
Zomer-doe-boek
Het is bijna zomervakantie!!! Even 
lekker vrij en tijd voor leuke dingen. 
Als kinderkring hebben we ondanks 
corona een goed jaar met elkaar 
gehad. We hebben de kinderen thuis 
bezocht, er zijn filmpjes gemaakt en 
we hebben elkaar weer in de kerk 
mogen ontmoeten. Vanaf zondag 
11 juli is er geen kinderkring. We 
starten het seizoen weer op zondag 
29 augustus. We hebben voor de 
kinderen een Zomer-doe-boek 
besteld. Deze liggen achterin de 
kerk. Als je naar de kerk gaat, mag 
je er één pakken. Er staat van alles 
in dat leuk is om te doen onder 
de dienst. Na de dienst mag je het 
mee naar huis nemen. Leuk voor de 
vakantie! 

Diverse activiteiten
We merken dat de uitjes die Henk 
Rigterink organiseert, erg worden 
gewaardeerd. Hier gaan we in het 
nieuwe seizoen mee door. De bedoeling is om twee activiteiten voor de 
kerst te organiseren en drie activiteiten na de kerst. Ook de kinderdienst 
gaat terugkomen. Dit kan natuurlijk allemaal alleen doorgaan met 
genoeg leiding en die kunnen we goed gebruiken. Ons groepje wordt 
steeds kleiner… Dus als het je leuk lijkt om kinderkring te geven, laat het 
ons weten: 06 23 155 063.

Allemaal een heel fijne zomer en tot snel!

Groetjes, Margreet van Loo
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Ons Kloosterpad
De poort door naar een andere werkelijkheid, die van het klooster. 
Stilteplek! Met fiets en tent heb ik enkele kloosters in Noord-Brabant 
opgezocht, zoals Klooster Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther.
Dit jaar is het Brabants kloosterjaar. Er zijn wandelingen rondom 
kloosters en tussen kloosters uitgezet met een totale lengte van 330 
kilometer. Ofwel ‘Ons Kloosterpad’.

Ingrid van den Berg
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We zijn weer open…!
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Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.
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Zomerpret voor kwetsbare kinderen; 
actie Vakantietas

Je zult maar elke zomer je 
klasgenootjes op vakantie 
zien gaan, terwijl jouw ouders 
geen geld hebben om eropuit 
te trekken. Wat duurt een 
zomervakantie dan lang! Een 
vrolijke rugzak vol speelgoed, 
toegangskaartjes en een 
tegoedbon voor een ijsje is voor 
kinderen uit kwetsbare gezinnen 
extra welkom. Elke zomer deelt 
een groot aantal protestantse 
gemeenten deze rugzakjes uit 
aan kinderen in hun omgeving. 
Actie Vakantietas is een van de 
projecten waarmee Kerk in Actie 
kinderen in armoede helpt.
 
Eén op de negen kinderen 
in Nederland groeit op in 
armoede. Dat is een groot 
probleem. 
Kerk in Actie ondersteunt 
diaconieën in hun werk voor 
kinderen in armoede met advies en informatie. Een rugzak vol met 
leuke spulletjes voor de vakantieperiode, als zij thuis blijven terwijl hun 
klasgenootjes op vakantie gaan.
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals 
armoedebestrijding bij kinderen. Geef aan deze collecte. 
In de maanden juli en augustus zijn de collecte-opbrengsten van de 
diaconale projecten bestemd voor de bestrijding van armoede onder 
kinderen en andere diaconale projecten van Kerk in Actie. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 
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Collecte Werelddiaconaat 15 augustus
Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan. Veel christenen in 
Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid 
en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. 
Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk 
geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke 
en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers 
kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen 
over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een 
jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan 
dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke 
en vernieuwende kerk in Pakistan?
• Voor € 34,- wordt één vrijwilliger getraind om de basiscursus te 

geven
• Voor € 500,- wordt er een regionale studentendag georganiseerd 

waar 200 studenten samenkomen.

Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl/christeninpakistan. Uw 
bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk.
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Werelddiaconaat bij de werkgroep ZWO
De nood in de wereld is 
onverminderd hoog! Aan de 
grenzen van Europa worden 
mensen opgevangen in 
vluchtelingenkampen waarna 
hen een maandenlange, soms 
zelfs jarenlange asielprocedure te 
wachten staat. De omstandigheden 
in deze vluchtelingenkampen zijn 
erbarmelijk en inhumaan. De 
veiligheid en bescherming is er 
ver te zoeken en er is tekort aan 
alledaagse basiselementen zoals 
fatsoenlijk onderdak, toegang tot douche- en toiletfaciliteiten en zaken 
zoals hygiëneartikelen, luiers, verzorgingsproducten, goede kleding 
en schoenen. Daarnaast ontbreekt het ook aan basisfaciliteiten zoals 
educatie en persoonlijke ontwikkeling. Dit is onacceptabel en verdrietig 
én maakt strijdbaar om door te gaan (‘Maak ons hart onrustig Heer!’, 
opwekking 805)! Duizenden vluchtelingen op de Griekse eilanden en in 
Athene hebben dringend hulp nodig. 
Stichting Christian Refugee Relief voorziet, vanuit een dienende rol, in 
hulpgoederen en vrijwilligers.

Namens De Bron heeft de Werkgroep ZWO € 1000,- overgemaakt. 
Ook u kunt een bijdrage overmaken op rekening van de ZWO: 
NL30RABO0321421140
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Collectemoment GIVT in de dienst
‘Het is simpel als je het eenmaal weet’

Het is al weer lang geleden dat er tijdens 
een kerkdienst collectezakken rondgingen. 
Dat gebeurde op een vast moment nadat de 
voorganger de collectedoelen had benoemd. 
Het gebruik van de GIVT-app is ondertussen 
mede in verband met de coronapandemie 
ingeburgerd. Hiermee kunt u na de dienst 
met behulp van onder andere de QR-code 
doneren. 

GIVT tijdens de dienst
Vanaf heden willen we als kerk nog een stap verder gaan. In de dienst 
is er straks opnieuw een vast collectemoment. De predikant vertelt 
waarvoor de collectes bestemd zijn en sluit af met: “Dan hebt u nu 
gelegenheid om uw gaven te delen”. Wat nu te doen?
• Pak uw mobiele telefoon en open de app 
• Tik twee maal op ‘Collecte toevoegen’
• Er verschijnen nu drie vakken voor 1e, 2e 

en 3e collecte
• Tik op de bovenste en voer een bedrag in 
• Vul zo in elk vak een bedrag in 
• Tik op ‘volgende’ 
• Tik op het derde blok ‘lijst’ (kies een doel 

uit de lijst) 
• Kies GK De Bron IJsselmuiden (die staat 

bovenaan als u eerder hebt gegeven) 
• Tik op ‘Geven’.
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De geoefende gever kan dit alles in maximaal 10 seconden doen! Het is 
zoals met zoveel dingen; het is simpel als je het eenmaal weet. Met de 
herintroductie van dit vaste collectemoment zal een aantal diakenen 
beschikbaar zijn die zo mogelijk tijdens het collectemoment in de dienst 
de stappen met u zullen doorlopen. 
Collectezakken (met een GIVT-chip) kunnen veiligheidshalve pas 
gebruikt worden als de 1,5 m regel er niet meer is en we allemaal 
gevaccineerd zijn. 

Thuis doneren
Thuis kunt u op hetzelfde moment meedoen, maar is het ook 
mogelijk om op het scherm de QR-code te scannen die gedurende het 
collectemoment en na afloop van de dienst in beeld is. Het is van belang 
om per collecte (1e, 2e en 3e ) een bedrag te doneren. Dit in plaats van 
één bedrag ineens. Het gegeven bedrag kan namelijk niet achteraf over 
de drie verschillende collectes verdeeld worden. 

Doneren zoals eerder
Heeft u geen app? Of wilt u doneren met bonnen/contant geld? Dan 
kunt u na de dienst gebruik maken van collectemandjes in de hal.

Als kerk zijn we van mening dat de GIVT-app een moderne en zeer 
effectieve manier van collecteren is en we hopen dat iedereen dat gaat 
vinden. 

Met vriendelijke groet,
Arjen van der Vinne, voorzitter diaconie
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Van de preses
Wandeling GKR
De bijeenkomst van de grote kerkenraad van 8 juni 
jl. bestond uit, jawel, wandelen! Het was een rondje 
IJsselmuiden. Natuurlijk was het bijkletsen geblazen over 
persoonlijke dingen. Dat is goed. Maar wat deze avond ook sterk naar 
voren kwam, is de waarde van het koffiedrinken na de viering. Dat is 
natuurlijk geen verrassing, maar de waarde ervan werd juist nu meer 
duidelijk. We gaan kijken of dit koffiedrinken vaker kan plaatsvinden dan 
gebruikelijk.

De vakanties
Met het aanbreken van de vakantieperiode komt het kerkenwerk in 
de vakantiemodus. Het vergaderen ligt stil. Voor de taken die wél door 
moeten gaan, is passend geroosterd of er is voor vervanging gezorgd. 

Samen-werken
Je kent het wel. Je zet je ergens voor in, maar er is altijd wel iemand die 
er iets van vindt, een advies geeft of zich er ongevraagd mee bemoeit. 
Die reacties zijn veelal oprecht bedoeld, maar missen veelal inleving. 
Veelal omdat de reactiegever zich onvoldoende heeft verdiept, uit 
slechts een eigen ervaring spreekt of het zegt op een manier die niet fijn 
overkomt. Je herkent het wel, omdat het jezelf is overkomen of omdat 
je beseft dat ook jij dit doet. Gelukkig word ik hierop aangesproken 
en gelukkig meestal uit mijn directe omgeving. Dat zal ook wel voor 
jou gelden. Niets menselijks is ons vreemd. Volgens mij ligt de kern 
van veel ergernissen vaak in dit gebrek aan inleving. Het mooie van 
een vakantieperiode is dat je tot rust kunt komen, weer energie kunt 
inademen. Dat relativeert. Wellicht ook een moment om hierover eens 
na te denken wat het met jou doet en wat jij nu doet. Tot na de vakantie 
wanneer we weer verder gaan met samen-werken. Een fijne vakantie!

Freddie Schutte
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Koffieschenkers gevraagd
Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, 
gaan we na de dienst vaker koffie drinken 
dan voorheen. Wellicht om de week. 
Hierover volgt nader bericht. In ieder geval 
hebben we straks wel koffieschenkers (m/v) 
nodig. Schenken in brede zin, want het betekent koffie/thee zetten, 
de boel klaar maken, koffie/thee uitschenken, nadien de boel weer 
opruimen. Nou ja, eigenlijk net als thuis… 
En je krijgt ook instructie hoe alles werkt c.q. in z’n werk gaat. Veel 
werk? Valt mee. En het is nog gezellig ook… Bovendien, hoe meer zich 
opgeven, hoe beter het werk verdeeld wordt. 
Opgeven kan bij de scriba per mail: scriba@debronijsselmuiden.nl
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Oost west, thuis best!
De redactie wenst jullie allen een fijne vakantie. Geniet ervan. Doe
voorzichtig en een behouden vaart. In Nederland, verder weg, dan wel
in de achtertuin. En uiteindelijk: oost west, thuis best? Nou ja, misschien 
maar goed ook…
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© NieuwsBron 2021 - Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, zonder voorgaande schriftelijke 
toestemming van uitgever. Het bovenstaande is ook van toepassing op 
gehele of gedeeltelijke bewerking van de tekst.

De NieuwsBron verschijnt onder auspiciën van de kerkenraad van de 
Gereformeerde Kerk van IJsselmuiden-Grafhorst.

Let op! (later dan anders): Het volgende nummer (93) verschijnt op 
vrijdag 20 augustus 2021. Kopij voor dit nummer uiterlijk zaterdag 14 
augustus 2021 (vóór 12.00 uur) inleveren bij Henk Bosch, Koolmees 5, 
IJsselmuiden, e-mail: henk.bosch@hetnet.nl

Bezoek de website www.debronijsselmuiden.nl

Word lid van de Facebook groep: De Bron IJsselmuiden 

Bekijk (tijdelijk) de kerkdiensten via het YouTube kanaal GK De Bron

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Via Givt € 875,53 waarvan
Noodhulp € 121,00 
ZWO €   23,25
Zending € 265,75
Prot. kerk jongeren €   34,25

Via internetbankieren € 524,50

Giften
ZWO €   25,00
Diaconie €   75,00
Kerk € 100,00

Via rekening ZWO € 455,38

Alle gevers hartelijk dank!
Taakgroep Administratie en Beheer

Verantwoording collectes mei 2021



Als u ook een ‘spirituele’ of inspirerende afbeelding heeft (gemaakt), 
wilt u die dan (voorzien van een korte toelichtende tekst) mailen naar 
henk.bosch@hetnet.nl? Bij voorbaat dank.

‘Lobet Gott, den Herrn’
Op de coronavalreep konden we nog net met vakantie naar Oostenrijk. 
Daar, hoog boven Zell am See, staat op de Schmittenhöhe (2000 m) het 
kerkje waarin Sissi en keizer Franz Josef van Oostenrijk zijn getrouwd. Ja, 
overal kun je de Heer loven…!

Roel Hommes en Wil Reenders-van den Berg


