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Column
Vaarbewijs
We hebben vorig jaar een visbootje
gekocht. Daar hebben we al veel plezier
van gehad. We maakten mooie tochtjes
over de IJssel stroomopwaarts naar
Wilsum, de Zande en Zalk. En rechtsaf
richting het Ketelmeer, het wijde water
op. Heerlijk. Het bootje heet ‘Pikertje
net’, Fries voor ‘niet piekeren’, maak je
geen zorgen.
Dit jaar maar eens voor het vaarbewijs
gegaan. Het hing er een beetje om of
dat moest, net wel/net niet. En dat
kostte best wat inspanning, veel details en kleine regeltjes. Maar het
gaf ook iets. Dankzij het cursusboek zag ik nu allemaal dingen die ik
daarvoor nooit gezien had. En als ik het al gezien had, sloeg ik er geen
acht op. Borden langs de oever, tekens aan bruggen, boeien op het
water, lichten en vlaggen op de andere schepen, hoe er in het water
wegen zitten. Dat vond ik een bijzondere ervaring: je leest iets, je ziet
iets en je krijgt een andere blik op de werkelijkheid. Je gaat in wat je
altijd al gezien hebt iets anders zien, iets krijgt meer betekenis. Je krijgt
denk ik zelfs zicht op een andere werkelijkheid die er tegelijk al was,
verborgen voor je was.
‘Verborgene die bij ons zijt’ is een regel die me daarbij door het hoofd
speelt. Sinds ik bezig ben met dat vaarbewijs probeer ik ook zo de
Bijbelverhalen te lezen en te horen, als verhalen die me een andere blik
geven op die vaak verborgen aanwezigheid van God. Natuurlijk, ik kan
gewoon mistroostig blijven kijken naar wat er gebeurt, het geweld, het
onrecht, de liefdeloosheid, hoe hopeloos de dingen zijn. En het vraagt
ook best de nodige oefening om de dingen anders te zien. Ik probeer te
zien waar tekenen van Geloof en Hoop en Liefde te zien zijn en hoe de
Bijbelverhalen ons zicht geven op die àndere werkelijkheid die tegelijk
ook de onze is: Hoe God in ons midden aanwezig wil zijn. ‘Daar komt
een schip geladen tot aan de hoogste boord, draagt Gods Zoon vol
genade, des Vaders eeuwig woord. Het anker valt ter rede, nu is het
schip aan land. Het woord is vlees geworden, Gods Zoon reikt ons de
hand.’ Ook zo’n mooi adventslied.
Anne Zweers
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Levend water vanuit de Bron

Zondag 5 december, Tweede advent
09.30 uur
Lector
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

ds. H. van Veldhuizen, Hasselt
Fred Flentge
Kerk
Bloemengroet
Diaconale projecten

Zondag 12 december, Derde advent
09.30 uur
Lector
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

ds. Nelleke Beimers
Wil Reenders
KerkInActie/Binnenlands diaconaat
Kerk
Onderhoud kerkgebouw

Zondag 19 december, Vierde advent
09.30 uur
Lector
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

ds. J. Renkema, Kampen
Aly Brug
Kerk
Protestantse kerk/jongeren
Diaconale projecten

Over de diensten van de zondagen 5, 12 en 19 december volgt wellicht
nog nadere berichtgeving.
Vanaf heden tot en met zondag 19 december a.s. wordt er geen crèche
aangeboden en vinden er in De Bron geen activiteiten plaats na 17.00
uur.
De diensten zijn ook te volgen via kerkomroep.nl of YouTube.
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Leven is meeleven

Dank
We willen graag iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en
gelukwensen voor ons 60-jarige trouwjubileum.
Jan en Linie Faber
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Leven vanuit de Bron
Onze jarigen
Ook in deze decembermaand zijn er jarige gemeenteleden te
vermelden:
• dhr. L. van der Kamp, Klaver 14, 8271 DL, 11 december
• dhr. G.J. Dorgelo, Van Diggelenweg 28, 8271 ZB, 12 december
• mw. A. Brink-Koekkoek, Markeresplein 1/1, 8271 BV, 16 december
• dhr. B. van der Kolk, Tolhek 48, 8271 LJ, 16 december
• mw. M. Kattenberg-Wilderdijk, Laanzicht 57, 8271 JZ, 21 december
We wensen hen een fijne dag toe en een goed en gezond nieuw
levensjaar!
Uit de Psalmen (36: 8)
Hoe kostbaar is uw liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels
schuilen de mensen.

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet vanuit De Bron, op zondag:
• 14 november naar mw. G. van Dorp-van Harten, Groenendeal 38
• 21 november naar mw. J. van Oostenbrugge-Kramer, Slenkstraat 14
• 28 november naar mw. M. Plender-Korenberg, Koolmees 32
Kerkelijke stand
Overleden
Op dinsdag 9 november 2021:
• mw. N. ten Hove-van der Stouwe, geboren 26 juni 1932, Tureluur 2,
8271 HD IJsselmuiden
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Van jullie predikante
Of het een herhaling van vorig jaar wordt of dat er meer ruimte blijft
om samen te komen in de kerk, moeten de komende weken uitwijzen.
Gelukkig kunnen we de diensten uitzenden. Maar wat is het jammer dat
veel dingen op dit moment niet kunnen doorgaan en dat de onvrede
in onze samenleving soms zo ongeremd naar buiten komt. Velen
maken zich daar zorgen over. Politici, zorgmedewerkers, hulpverleners,
politiemensen en leerkrachten staan onder grote druk. Laten we
verantwoordelijkheid tonen, gemeenschapszin en in vredesnaam…
vriendelijk zijn voor elkaar.
ds. Nelleke Beimers

Activiteiten voor senioren op ‘stop’

Vol goede moed zijn we in september begonnen met het voorbereiden
van de activiteiten voor het komende jaar. Eind oktober hebben we
een fijne koffiemorgen met een stamppottenbuffet gehad.
Iedereen was heel enthousiast en we hoopten elkaar weer op 15
december te ontmoeten.
Maar helaas... gooit corona ook hier roet in het eten en gaat de
adventsviering niet door.
Wij, als werkgroep Senioren, vinden dit heel erg jammer! Zodra het
kan, pakken we onze activiteiten weer op.
Heleen Wierda - van Hoeve
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Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland
Collecte ZWO op zondag 12 december

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze
maakten in hun leven al té veel mee. In jeugddorp De Glind vinden
deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in
28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp.
De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste
verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning
bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone
dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen. Maar ook door
speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale
vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo.
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals
het werk in De Glind voor kwetsbare kinderen.
Uw bijdrage kunt u overmaken naar rek. nr. NL 30 RABO 0321 42 11 40
t.n.v. ZWO De Bron.
Wilt u erbij vermelden dat het gaat om de collecte van zondag 12
december 2021?
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Namens de ZWO alvast hartelijk dank!
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Van de preses
Als mens kennen wij onze herhalingen. Het woord ‘patroon’
is wellicht beter. Dit reikt van het patroon van de dag tot het
patroon van generaties. Deze patronen brengen structuur
en houvast in het leven van de meeste mensen. Zolang het patroon niet
beklemmend werkt en anderen niet uitsluit is daar niets mis mee. Toch
maak ik mij zorgen over het patroon van corona. In mijn terugkerende
column heb ik hierover helaas al menigmaal moeten schrijven. Ook
deze keer word ik gedwongen dit onderwerp centraal te zetten. De
persconferentie van vrijdag 26 november jl. vraagt wederom om
besluiten van de kerkenraad. Gelukkig geven de nieuwe maatregelen
vooralsnog slechts enkele wijzigingen.
Bij het ingaan van de kerkzaal was u inmiddels gewend dat u de
aanwijzing van een dienstdoend ambtsdrager opvolgt. Dat gaat nu ook
gelden bij het uitgaan van de kerkzaal.
Alle vergaderingen vinden weer digitaal plaats; de decembervergadering
van de grote kerkenraad is uitgesteld naar januari. Hopelijk dat dan
fysiek vergaderen weer kan. Besluiten die niet kunnen wachten worden
digitaal genomen.
De voorgenomen zangdienst van zondagmiddag 12 december gaat
helaas niet door. De ochtendviering op deze dag, wat een kinderviering
zou zijn, wordt een reguliere viering. Het lukt niet om met zoveel
kinderen de vereiste maatregelen te hanteren. Wel wordt nu gezocht
naar een andere invulling, zodat de kinderen wel de aandacht krijgen
die ze verdienen. Hiervoor wordt later gecommuniceerd.
De leiding van de crèche staat elke zondag klaar om de jongsten op te
vangen. Toch blijkt vaak dat de leiding zonder kinderen achterblijft. Dit
komt de motivatie van de leiding niet ten goede. Als kerkenraad willen
wij graag de mogelijkheid van crèche behouden, maar ook de motivatie
van de leiding vinden wij belangrijk. Daarom is er tot en met 19
december geen crèche. Nadien hopen we de crèche weer op te starten.
De nieuwe maatregelen vragen ook om terughoudendheid in het
bezoek van onze gemeenteleden. De mensen van het pastoraat zullen
hier rekening mee houden. Dit geldt ook voor dominee Nelleke Beimers.
Het contact zal dan ook weer meer telefonisch zijn.
Deze nieuwe ontwikkelingen doen iets met een mens. Laten we er voor
elkaar zijn. Blijf bidden zodat we elkaar kunnen blijven steunen.
Freddie Schutte
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Werkgroep Groene Bron van start!
In oktober van dit jaar is de werkgroep Groene Bron met zijn
werkzaamheden begonnen. In de kerkdienst van de startzondag zijn
wij (Gerhanne, Ingrid, Roelof, Jaap, Gerrit en ik) al kort aan jullie
voorgesteld. Voor degenen die dit hebben gemist, nog even kort de
bedoeling van de werkgroep.
Klimaat en milieu zijn hot issues in het dagelijkse nieuws geworden.
De Schepping kreunt onder de voetprint die wij met z’n allen op onze
aarde drukken. Het is duidelijk dat we anders zullen moeten gaan leven,
werken en recreëren. Zijn christenen zich ervan bewust dat zij de aarde
niet in hun bezit hebben, maar slechts in bruikleen? Dat besef doet
een appél op ons: wat kan ik, wat kunnen wij doen om de situatie te
verbeteren? In onze eigen omgeving, maar ook als kerkgemeenschap.
Om dit bewustzijn te vergroten zoeken we als werkgroep ook actief
naar inspiratiebronnen; verbinden we ons met de initiatieven van mede
Groene kerk de Open Hof en activiteiten vanuit Vorming & Toerusting.
De werkgroep is nu twee maal bijeen geweest en heeft flink zitten
brainstormen. De ideeën kunnen grofweg in twee clusters worden
opgedeeld:
• verduurzamen van het kerkgebouw en een kritischer verbruik van
water, energie en grondstoffen;
• verzamelen en aanreiken van creatieve ideeën waarmee
gemeenteleden thuis aan de slag kunnen gaan, zodat er gelijk een
olievlekwerking plaatsvindt.
Bij de uitwerking van deze ideeën kun je bijvoorbeeld denken aan het
isoleren van het gebouw, het verminderen van het waterverbruik door
het plaatsen van regentonnen voor het sproeien van de tuin en het
zoveel mogelijk weren van plastic. Wie weet zelfs wel het plaatsen van
zonnepanelen. Misschien kunnen we voorlichting over de vergroening
van je eigen tuin organiseren: tegels er uit, planten er in! Het zijn maar
enkele gedachten. En natuurlijk zijn we nog lang niet uitgedacht. Ook
zal er moeten worden bekeken welke ideeën haalbaar zijn. We kunnen
immers niet alles in één keer.
Hopelijk hebben jullie nu een beetje meer gevoel bij wat wij aan het
doen zijn. Heb je zelf inspiratie? Schroom dan niet en deel je ideeën met
ons! Mail naar: foppe123@planet.nl.
Nico Foppen
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Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand,
verlegt de grens van water en van zand.
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Toekomst
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand,
verlegt de grens van water en van zand.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht,
dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht.
Soms lijkt het of de wereld is vergaan,
geen hand voor ogen en geen weg te gaan.
Je valt en bent te moe om op te staan.
De toekomst lijkt niet langer te bestaan.
Je kunt niet verder met je ogen dicht.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht!
Wie zich verliest in droefheid en gemis,
vergeet wat was en bleef en komt en is.
Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed,
geloof in ‘ooit is alles héél en goed’.
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand.
Er is nieuw leven aan de overkant.
Joke Verweerd
Petrus adventskalender 2021, ‘In een ander licht’
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Gebed: Wek in ons
Wek in ons de moed
om de nacht in te gaan
met haar zorgen en schaduwen,
om de nacht aan te gaan
en uit te zien naar morgen.
Wek in ons de kracht
om de dag in te gaan
vol taken en plannen,
om de dag aan te gaan
en zin te krijgen in wat komt.
Wek in ons het verlangen
om het leven in te gaan
met haar diepten en haar hoogten,
om het leven aan te gaan
en te weten: U bent daar.
Wek in ons vertrouwen
om onszelf aan te zien
met milde ogen als van U,
om te zien: de liefde, de vriendschap,
de moed, de kracht, het verlangen.
Amen
ds. Harmke Heuver
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In memoriam: Niesje ten Hove - van der Stouwe
geboren 26 juni 1932; overleden 9 november 2021
Geboren in De Zande (gemeente Kamperveen)
heeft zij het grootste gedeelte van haar leven
samen met haar man Hendrik Jan gewoond op
het Kampereiland, op de boerderij. De liefde
voor de natuur en de weidse luchten heeft
ze haar hele leven gehouden. Een mooi leven
was het, waarvan ze 70 jaar samen mochten
doorbrengen; 5 jaar verkering, 65 jaar huwelijk.
Drie dochters en een zoon werden geboren. Vol
overgave heeft ze zich aan het moederschap
gewijd, maar haar dochters ook gestimuleerd
om door te leren en een baan te zoeken. Om
zelfstandig in het leven te kunnen staan. Zoon Dick nam de boerderij
over en Nies en Hendrik Jan verhuisden naar IJsselmuiden. Een
leven in gezamenlijkheid met als het maar even kon ’s middags lange
fietstochten maken door de weidse polder en langs de IJssel.
Nies ten Hove was eigenzinnig en creatief, zorgzaam en nieuwsgierig.
Ze leerde graag nieuwe dingen. Omgaan met de computer maakte zij
zich eigen. Bij haar bureau vonden we een tekst die haar Godsbeeld
verduidelijkte; een Vader die op de uitkijk staat om zijn kinderen op
te wachten. Zoals in die gelijkenis van de verloren zoon. Deze tekst
stond centraal bij haar afscheid in De Bron op maandag 15 november.
Daarna hebben we haar begraven op de begraafplaats onder een
kastanjeboom. Een herinnering aan de grote boom die zij samen bij het
begin van hun huwelijk plantten bij de boerderij. In de schaduw van die
boom rust zij. Maar ook in de schaduw van de Almachtige, zoals het zo
troostend verwoord is in psalm 91. In dit geloof kunnen wij haar in liefde
loslaten.
ds. Nelleke Beimers
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In memoriam: Johan Brinkman; 1936 – 2021
Op zaterdag 6 november jl. overleed zacht en kalm ds. Johan Marie
Brinkman. Hij diende onze gemeente van 1979 tot 1985 en wist zich in
die zes jaar geliefd te maken.
Na het vertrek van ds. Pieter Schoeman naar Zuid-Afrika ging de
gemeente op zoek naar een nieuwe predikant. Er werd een briefje
opgehangen op het prikbord van de Theologische Universiteit met
een profielschets en de uitnodiging te solliciteren. Een wat oudere
student had met bijzondere aandacht die uitnodiging gelezen. De
beroepingsgroep - Henk Hannink, Hanni Kale en Bob Brug (mijn
echtgenoot) - reed op een zondagmorgen in dichte mist naar Dronrijp,
want daar was die student te horen. Het klikte en tijdens een
gemeentevergadering konden de gemeenteleden kennis maken met
Johan en Annie Brinkman.
In het eerste deel van zijn werkzame leven was hij afgestudeerd
chemicus bij Unilever, zat daar ook in de staf. Maar de roep naar de
theologie werd steeds sterker en op 39-jarige leeftijd besloot hij hieraan
gehoor te geven. Het gezin, vijf kinderen waarvan drie uitwonend,
woonde in een groot huis in de binnenstad van Kampen. Hoewel hij nog
niet klaar was, betrok hij na toezegging van het uitgebrachte beroep
alvast de pastorie in IJsselmuiden. Hij wilde geen ambtsgewaad. Het
liefst had hij een kameelharen mantel gedragen zoals Johannes de
Doper; midden tussen de mensen. Eenmaal predikant besteedde hij
veel aandacht aan het pastoraat. Dat bestond vooral uit een informeel
gesprek over de vragen, zorgen en vreugden van het bezochte
gemeentelid. Hij had geen moeite met de verschillende manieren van
geloofsbeleving. Maar verschillen moesten niet uitlopen op onderlinge
bevreemding. Diepe pijn ondervond hij toen hij in 1981 met een groep
gemeenteleden deelnam aan de Vredesdemonstratie in Amsterdam
tegen de kernbewapening en dit tot tweedeling leidde in de gemeente.
Enkele gemeenteleden vertrokken.
In 1985 nam Brinkman afscheid van onze gemeente en ging met Annie,
de kinderen waren inmiddels zelfstandig, naar de Gereformeerde Kerk
in Arnhem. Na drie jaar vertrok hij naar Caïro (Egypte) en doceerde aan
een universiteit aldaar theologie, in het Arabisch. Terug in Nederland,
hij was met emeritaat, betrok het paar een gerieflijk huis in Alkmaar.
Zijn wens ooit te promoveren in het Oude Testament werd in 1992 een
feit: dr. J.M. Brinkman.
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Het laatst bezocht hij ons in mei 2006, niet als pastor maar als vriend.
Het werd een ontroerend gesprek, waarin de stilte een eigen rol
had. Hij was niet bang voor de dood. ‘Dat is immers de doorgang
naar dat andere land.’ Ook merkte hij op zich zorgen te maken over
zijn vergeetachtigheid. Verdriet was er toen in juli 2007 hun dochter
Agnes overleed, echtgenote en moeder van drie jonge kinderen. Toen
hij me belde om te bedanken voor mijn schrijven vertelde hij dat zijn
vermoeden juist was; hij had alzheimer. Verschillende gemeenteleden
hebben de driedelige tv-serie over alzheimer gevolgd. Johan en Annie
hadden daar een groot aandeel in met veel openheid. Dienend, ook
toen, samen.
De dankdienst voor zijn leven vond plaats op 12 november in Zaandam.
Daar kreeg hij ook zijn laatste rustplaats bij zijn geliefde Annie, die
hem in 2017 was voorgegaan. Boven zijn overlijdensbericht stond:
‘Overgegaan tot de heelheid van zijn Schepper’. Uit de drang van helen
wat gebroken is heeft hij geleefd en zich ingezet voor velen. ‘Adieu’, dat
had hij ooit gelezen boven een overlijdensadvertentie en het ontroerde
hem. Misschien betekende het: met God, naar God of tot God. Het
klopte allemaal. Johan Brinkman, bewogen mens, kind van God, Adieu…
Aly Brug
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campagne

Geef licht
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

kerkinactie.nl/geeflicht

Foto: Getty Images
CO21-6820
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Kinderkring: Tel je mee?
Tel je mee? Dát is het thema van het project waarmee we dit jaar naar
Kerst toeleven.
De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal
maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de
aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo
liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed,
een speciale plek bij Hem hebben.
Afgelopen weekend heb je een adventstasje thuis ontvangen. In dit
tasje zit onder andere een boekje dat je kunt gebruiken op weg naar
Kerst. Van de eerste zondag van advent tot en met Kerst is er elke dag
iets leuks om te tekenen, te puzzelen, samen te lezen of om over na te
denken.
Bij dit boekje hoort ook de adventsposter ‘Tel je mee?’ van Bijbel Basics.
De poster kan je ophangen op een zichtbare plek in huis. Iedere zondag
mag je een luikje van de adventsposter openen; zo zie je steeds meer
Bijbelverhalen bij het thema tevoorschijn komen. En met Kerst zie je
hoe alle verhalen bij elkaar komen. Ook tijdens de Kinderkring gaan we
aan de slag met dit thema. En openen we samen in de kerk de luikjes
van de adventsposter.
Vind jij het leuk om een adventskaars aan te steken tijdens de dienst?
Geef dit dan even door aan de leiding van de Kinderkring.
Hopelijk tot snel!
Groetjes van de Kinderkring
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Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria’s kind.
Lied 433: 1
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Verantwoording collectes oktober 2021
03 oktober

Kerk en Israël
Kerk
Onderhoud kerk
08 oktober Huwelijkscollecte KWF
10 oktober Avondmaal Diaconie
Kerk
Diaconale projecten
17 oktober Werelddiaconaat
Moldavië
Jeugd en jongeren
Onderhoud kerk
24 oktober Diaconie
Kerk
Diaconale projecten
31 oktober Activiteiten t.b.v. tehuizen
Diaconie
Diaconale projecten
Via internet bankieren:
Via rekening ZWO: Moldavië
Giften: Kerk
KWF
Alle gevers hartelijk dank!
Taakgroep Administratie en Beheer

Via Givt
€ 83,25
€ 37,25
€ 29,25
€ 82,75
€ 35,75
€ 60,25
€ 433,00
€ 51,25
€ 54,75
€ 84,25
€ 53,25
€ 57,75
€ 68,75
€ 50,75
€ 49,25
€ 152,00
€ 435,00
€ 200,00
€ 150,00

Kerkcollecten
€ 62,10
€ 38,85
€ 24,15
€ 175,85
€ 50,80
€ 36,20
€ 30,55
€ 145,95
€ 41,45
€ 42,40
€ 50,70
€ 41,25
€ 31,65
€ 44,20
€ 48,00
€ 48,00

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

© 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.
Het volgende nummer (99) verschijnt op vrijdag 24 december 2021.
Kopij voor dit nummer uiterlijk zaterdag 18 december 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
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Groene Bron
In oktober van dit jaar is de werkgroep Groene Bron begonnen. Ze zijn
enthousiast van start gegaan, maar je kunt het ook overdrijven…

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.

