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PASEN
En dan is het toch weer Pasen geworden.
Inmiddels houdt corona ons al een jaar in haar greep.
Vorig jaar waren er in deze maanden geen vieringen en waren onze kerken gesloten.
Dit jaar kunnen we op beperkte wijze vieren en zijn we te volgen via onze website.
Wat is er wat dat betreft in een jaar tijd veel veranderd
en is er gebruik gemaakt van de kansen en de technieken van deze tijd.
Het is Pasen, feest van hoop, van doorzicht.
Het perspectief, het visioen levend houden
en weten dat we niet alleen staan.
Dat we ook zijn in Gods hand.

De Paaskaars die in de parochies van Martelaren en Petrus
is gekozen laat dat ook zien.
Het kruis staat centraal.
Teken van lijden, van pijn en dood,
maar in de christelijke traditie ook teken van opstanding, van leven.
Daarom tekenen we ons met het kruisteken.
De letters Alfa en Omega. In het Griekse alfabet de eerste en de
laatste letter.
Voor christenen is Christus het begin en het einde, de eerste en de
laatste, alomvattend.
Een hand in een ontvangende houding die opvangt.
Voor mij ook de hand van God,
van wie we zeggen dat onze namen daarin staan opgeschreven.
Dat wil zeggen: we worden gekend, jij wordt gekend, ik word gekend.
Uit die hand verdwijn je niet.
Zo is in de onzekere dagen de Paaskaars teken van Hoop, van
vertrouwen, beeld van de liefde van God.
De duif vliegt vanuit de hand omhoog.
Gods hand die de heilige Geest omhoog werpt de wereld in

en in haar snavel draagt zij een takje: de palmtak, symbool van de vrede.
Deze kaars mag met haar vlam het Licht van Christus symboliseren.
Dat licht dat ook wij mee kunnen dragen in ons levenslicht.
De bloemen die mee zijn gebracht op Goede Vrijdag zijn verwerkt in de Paastuin.
Kijk er maar goed naar want de komende week hebben we buiten niet echt een lentegevoel te
verwachten.
Het enige voordeel is dat wat bloeit, dat ook langere tijd doet, maar voor de rest snakken we
naar warmte.
Dank aan alle mensen die zich bezighouden met de voorbereidingen en uitvoeringen van onze
vieringen.
Helaas kunnen we dit jaar de koren daar nog niet bij noemen.
Ook zij snakken ernaar om weer te gaan zingen.
Een ieder een Zalig Pasen toegewenst.
Matthé Bruijns

Volgende week is het Beloken Pasen, de achtste dag.
De linkjes voor de vieringen zijn:
Woord- Communieviering pastor Bruijns
https://zaterdag10april2021.eventbrite.nl
Woord- Communieviering pastor Molenaar
https://zondag11april2021.eventbrite.nl

Dinsdag 30 maart is Fia van Tunen – Puls overleden.
Zij woonde met haar man aan de Dorpsstraat.
Zij is 86 jaar geworden.
Op Paaszaterdag was haar uitvaart waarna haar lichaam is
begraven
vlakbij hun zoon René die bijna 3 jaar geleden overleden is.

In Memoriam.
Maandag 22 maart is Gerard Neeft overleden in Rosariumhorst op de leeftijd van 82 jaar.
Hij werd geboren op 12 april 1938 in het gezin met een kruidenierswinkel aan de Heiligeweg.
Gerard ging als enige van het gezin in de zaak werken.
In 1970 trouwde hij met Coby van der Peet en zij gingen in de nieuwe Ruimtevaartlaan
wonen, toen nog Von Braunstraat geheten.
In 1971 stopten ze met de winkel en ging Gerard bij Transavia werken eerst in het magazijn
en verkoop van belastingvrije artikelen, later bij de technische dienst.
Er werden een dochter en een zoon geboren.
Gerard en Coby hadden naast een grote familie ook een groot sociaal leven.
Op vele terreinen zetten zij zich in voor de samenleving. Ook de parochiegemeenschap mocht
daar de vruchten van plukken.
Hun zoon Gert-Jan werd gestimuleerd om orgel te spelen
en Gerard genoot met gepaste trots wanneer hij in de
kerk speelde.
Hij was actief als koster bij het afscheid van
parochianen.
Er was de jarenlange verbondenheid met de
uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde en het
daaraan verbonden depositofonds. Hij zal wat brieven
hebben rondgebracht.
Zijn betrokken zijn bij de Katholieke Bond van Ouderen,
bij het Zorgteam, het invullen van belastingformulieren
en de nazorg die daar uit voort kwam.
Zijn initiatieven voor de website van de parochie.
Zijn grote publiekstrekker was dat de naam van degene
die overleden was op de website stond voordat om 17
uur de klok werd geluid.
Dan zag hij de piek in bezoekers die antwoord wilden op de vraag: wie is er dood?
Hij was een vraagbaak voor mensen met een computerprobleem.
Ook na zijn pensioen bleef hij volop actief stilzitten kon hij niet en werkte met plezier mee in
een autobedrijf.
Stiekemweg werd zijn motoriek minder toen Parkinson in zijn leven kwam.

Steeds moest hij wat inleveren, zijn auto, zijn fiets, zijn scootmobiel en uiteindelijk ging hij
naar Rosariumhorst waar hij zelf indertijd ook als voorganger in kerkdiensten was geweest.
Toen kwam het drama van corona over de wereld en de beperkte mogelijkheden.
We hebben hem de ziekenzegen gegeven en in de dagen daarna heeft hij zijn lichaam dit
leven losgelaten.
Op de rouwcirculaire stond: Er is een Krommeniër doodgegaan
en een afbeelding van een Transavia vliegtuig dat in de wolken verdwijnt.
In Bijbeltaal: de wolken zijn het domein van God.
Zijn lichaam is begraven op de plaats van het familiegraf van zijn ouders.
In de nacht van donderdag naar vrijdag 26 maart is José Jak – van der Laat overleden.
Ze werd geboren in het Brabantse Maaskant in de buurt van ’s Hertogenbosch in een groot
gezin.
Ze ging werken in een atelier voor C&A.
In de 60’er jaren leerde zij Joop Jak kennen uit Krommenie.
Een sanatorium waar zij beiden op bezoek kwamen voor iemand bracht het eerste contact.
Ze trouwden elkaar in 1967 en gingen aan de Provincialeweg wonen.
Twee zonen werden er geboren die verder opgroeiden aan de Jupiterstraat.
Joop was banketbakker en José was actief op school. Onder andere gaf zij breiles.
Begin jaren ’90 werd Joop ernstig ziek en na enkele jaren overleed hij in 1995.
Ze waren inmiddels verhuisd naar de Burgemeester Lammerschaagstraat.
Vader Joop werd in zijn ziek-zijn omgeven met veel liefde en nabijheid. José was zorgzaam
en graag behulpzaam.
Maar ook toen zij zelf kwetsbaarder werd door gevolgen van Parkinson en later
vergeetachtigheid haar geest binnen trad waren er gelukkig ook zorgzame mensen om haar
heen. Haar kinderen hebben heel veel voor haar betekend.
Uiteindelijk ging zij naar Guisveld waar ze ook aandachtig bleef naar mensen om haar heen.
Ook de gevolgen van corona heeft zij ervaren door de lock-down en vele medebewoners op
de afdeling die overleden.
Degene die ik liefheb verlaat ik, om diegene die ik liefhad terug te vinden’, schreven haar
kinderen op de rouwkaart.
Na de uitvaartdienst waarin we muziek hebben laten horen waar ze van hield
en hebben we haar lichaam op Witte Donderdag aan de aarde toevertrouwd aan de Eikelaan.

VASTENAKTIE
Op Palmzondag hebben we een alternatieve Actiedag gehouden met Rad van Avontuur.
Het was voor de organisatie en voor deelnemers ook een avontuur hoe dat allemaal zou
werken.
Inloggen was soms al een hele onderneming.
Tijdens het draaien van het Rad waren er ook momenten dat de deelnemers in kleinere
groepjes contact hadden om met elkaar om te spreken over een vraag die zij meekregen.
En onderwijl was er ook een muzikaal optreden met een knipoog naar de
Vastenaktieconcerten die dit jaar ook geen doorgang kon vinden.
Op de website van de Petruskerk kunt u trouwens een on-line weergave vinden van het
concert van 2015. Een idee om in de komende gure dagen eens terug te luisteren.
Op Palmzondag was er voor 19 kinderen een eigen PalmPasen viering met
Palmpasenstokkenoptocht.
Daarna hebben we ook het Rad laten draaien en dat leverde € 195 op.

Ook worden er via internet bijzondere boeken en platen verkocht en regelmatig levert dat ook
mooie bedragen op.
Zodat de thermometer van de Vastenaktie nu al voor de twee maal aangepast moet worden
omdat de schaalverdeling te beperkt is om alles te omvatten.
De stand is nu € 12.075.
Wat een geweldig resultaat.
Iedereen ontzettend bedankt die heeft bijgedragen en meegewerkt.

Het probleem van de aarde
De aarde wilde Pasen vieren.
Maar: hoe kon ze tonen dat ze blij was?
Daarom ging de aarde naar het water.
‘Water, hoe toon jij dat je blij bent?’
‘Ik ga dan zacht op en neer.’
De aarde probeerde dat ook, maar de mensen riepen:
‘Aarde, hou daarmee op!
We worden zeeziek!
Toen ging de aarde naar de wind.
‘Wind, hoe toon jij dat je blij bent?’
‘Dan fluit ik zachtjes mijn lied.’
De aarde probeerde ook te fluiten.
Maar de mensen riepen al vlug:
‘Aarde, hou daarmee op,
we horen elkaar niet meer door jouw gebrom.’
Dan ging de aarde naar het vuur.
‘Vuur, hoe toon jij dat je blij bent?’
‘Dan dans ik met mijn vlammetjes.’
De aarde probeerde ook te dansen.
Maar de mensen riepen al vlug:
‘Aarde, hou daarmee op, we worden er ziek van!’

De aarde werd erg verdrietig.
Toen de hemel dat zag gooide ze zaadjes naar beneden.
De wind verspreidde ze,
het water deed ze groeien en de zon gaf ze warmte en licht.
En de zaadjes begonnen te groeien en te bloeien.
Hé, dacht de aarde, zo kan ik laten zien dat ik blij ben!
Overweging bij het verhaal
Al bijna tweeduizend jaar zeggen christenen
dat ze geloven in de verrijzenis van Jezus.
Maar na zoveel jaren is het nog steeds erg moeilijk om te zeggen wat verrijzenis nu juist is.
In ‘verrijzenis’ is het woord ‘rijzen’ te horen, een woord dat gebruikt wordt als men aan het
bakken slaat.
Wat een klomp bloem en water was, wordt een luchtig deeg vol leven.
In het woord ‘opstanding’ hoor je de woorden ‘opstand’ en ‘opstaan’.
Woorden die zeggen dat men zich niet neerlegt bij een situatie die vernietigend of dodend is.
‘Verrijzenis’ en ‘opstanding’ hebben dus beide te maken met leven.
Het vieren van de verrijzenis van Jezus wordt ondersteund door wat in onze streken te zien is
in de natuur.
Wat dor, koud, doods was, komt tot leven: bloesems, bloemen, blaadjes, lammetjes ...
Het verhaal hierbij laat uitschijnen dat de natuur op die manier toont hoe blij ze is bij het feest
van Pasen.
Dat is poëtische taal, want hoe moet het dan met mensen op de evenaar die geen lente kennen
of met mensen ten zuiden van de evenaar, waar het met Pasen herfst is?
Toch onderstreept het heropleven van de natuur in de lente wat met Pasen gevierd wordt:
het leven haalt het op de dood.
Want christenen geloven dat dood geen punt is, maar een komma.
Daarna gaat het leven verder, maar wel niet meer zoals vroeger.
Chantal Leterme

HOOGFEEST VAN PASEN
4 en 5 APRIL 2021
OPENINGSLIED:
Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in een bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.
Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

WELKOM
GEBED OM VERGEVING
Maria Magdalena ging vroeg in de morgen naar het graf.
Wij zijn niet zo haastig om Jezus te zoeken.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Zelfs Petrus ging de weg van de twijfel op.
Ook wij willen meestal klare bewijzen
en tastbare feiten.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
De leerlingen van Emmäus waren traag van begrip
en hun geloof in wat Jezus zelf had gezegd over zijn verrijzenis, wankelde.
Ook wij staan vaak aarzelend en twijfelend
tegenover Gods Goede Boodschap.
Daarom bidden wij: Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Leven gevende God,
verlicht onze levensweg
en doe ons opstaan tegen al wat het leven bedreigt.
Wij vragen U dit, door Jezus, de opgestane HeerAmen.

Lofprijzing
Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.
Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.
Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt.
Amen.
Muzikaal Intermezzo
OPENINGSGEBED

DIENST VAN HET WOORD
EERSTE LEZING UIT DE HANDELINGEN DER APOSTELEN
In die dagen nam Petrus het woord en sprak:
Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is;
hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea
na het doopsel dat Johannes predikte,
en hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht.
Hij ging weldoende rond en genas allen,
die onder de dwingelandij van de duivel stonden,
want God was met Hem.
En wij zijn getuigen van alles wat Hij in het land
van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft.
Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord.
God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan
en laten verschijnen, niet aan het hele volk,
maar aan de getuigen die door God tevoren waren
uitgekozen, aan ons die met Hem gegeten en gedronken hebben
nadat Hij uit de doden was opgestaan.
Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken,
en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter is
over de levenden en de doden.

Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af,
dat ieder die in Hem gelooft,
door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.'
Zo spreekt de Heer

Wij danken God

Bidden wij Psalm 118
Loof de Heer, want Hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.
Laat Israël zeggen:
'Eeuwig duurt zijn trouw'
De rechterhand van de Heer verheft mij,
de rechterhand van de Heer doet machtige daden.
Ik zal niet sterven, maar leven
en de daden van de Heer verhalen:
De steen die de bouwers afkeurden
is een hoeksteen geworden.
Dit is het werk van de Heer,
een wonder in onze ogen.

TUSSENZANG
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht
heeft Hij ons licht aangeheven.
Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren,
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

LEZING uit het EVANGELIE volgens MARCUS 16
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena,
Maria de moeder van Jakobus, en Salome welriekende kruiden
om Hem te gaan balsemen.
Op de eerste dag van de week, heel vroeg,
toen de zon juist op was, gingen zij naar het graf.
Ze zeiden tot elkaar:
'Wie zal de steen voor ons van de ingang van het graf wegrollen?' Opkijkend
bemerkten ze echter dat de steen weggerold was; en deze was zeer groot.
Binnengetreden in het graf zagen ze tot hun ontsteltenis
aan de rechterkant een jongeman zitten in een wit gewaad.
Maar hij sprak tot haar: 'Schrikt niet, Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruisigd is. Hij is
verrezen. Hij is niet hier.
Kijk, dit is de plaats waar men Hem neergelegd had.
Gaat aan zijn leerlingen en aan Petrus zeggen:
Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult ge Hem zien,
zoals Hij u gezegd heeft.'
De vrouwen gingen naar buiten en vluchtten weg van het graf; want schrik en
ontsteltenis hadden hen overweldigd.
En uit vrees zeiden ze er niemand iets van.
Zo spreekt de Heer -

Wij danken God.

OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS
Wij geloven in God, de Ene, de Eeuwige.
Al wat bestaat leeft door Hem :
hemel en aarde, mensen zoals wij,
geboren als geroepen, op liefde gebouwd.
Wij kennen zijn aangezicht door Jezus Messias,
zijn Eerste, zijn Liefste, die zijn ontferming onder ons leefde.
Hem hebben mensen verlaten, gekruisigd
en aan hun ontrouw is hij gestorven.
God hield Hem vast op zijn weg door de dood,
kroonde zijn trouw met licht van de morgen.
Voor ons is zijn sterven de weg naar het leven.
Zijn gezindheid leeft door Gods Geest in ons.
Hij zal alles zijn in alles.

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Gods Zoon en onze Heer,
die weldoende rondging,
die heeft geleden, is gestorven en begraven,
de derde dag is opgestaan uit de dood, en zo
voor ons heeft getuigd van de trouw van God, onze Vader.
Ik geloof in de heilige Geest,
de Geest van God, onze Vader en van Jezus Christus,
die Zijn werk in deze wereld voortzet,
die Zijn kerk bezielt en ons leidt tot eenheid
en trouw is aan de boodschap van de apostelen,
die ons brengt tot vergeving
en ons vergiffenis schenkt.
Ik geloof in de doop,
die ons leven en ons geloof bevestigt,
die ons tot nieuwe mensen maakt,
ons zendt in deze wereld
en ons doet opstaan tot eeuwig leven. Amen.
-Onder het zingen van het volgende lied is er een rondgang
door de kerk voor een besprenkeling met wijwater. –

Het water waardoor alles groeit, alleluia,
is op ons voorhoofd uitgevloeid, alleluia,
God kreeg in ons zijn vaste stem, alleluia,
want sindsdien heten wij naar Hem, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.
De liefde heeft ons aangeraakt, alleluia,
Gods water heeft ons nieuw gemaakt, alleluia,
wij zijn herboren door de doop, alleluia,
wij zijn gaan leven van de hoop, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.
VOORBEDE
God van leven, hoor ons bidden aan.

DIENST VAN DE COMMUNIE
Op dit Paasfeest
danken wij U, God,
omdat Gij tot ons komt
in het licht van de paaskaars,
in het water dat gezegend werd,
in de verrijzenis van Jezus, uw Zoon.
Voorgoed heeft Hij de dood ontwapend.
Hij is opgestaan ten leven
en alles heeft Hij nieuw gemaakt.
Roep ons op tot kracht en sterkte.
door uw scheppend woord, God van leven,
Dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
Wij bidden U dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn voor elkaar.
dat wij, gesterkt door Jezus’ woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.
Roep ons op tot openheid, God van barmhartigheid,
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en de weg is gegaan door de dood naar het leven.
Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
in geloof, hoop en liefde.
Op dit Paasfeest voelen we ons verbonden
met al die mensen die ons in het sterven zijn voorgegaan,
dat zij leven bij U.
Roep ons op, God van bevrijding,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.

Daarvoor blijven wij U danken
met en door Christus de opgestane Heer,
die ons leerde bidden met de woorden:
.
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
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
VREDESWENS
Uitnodiging tot de Communie
Zie hier het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt
maar spreek en ik zal gezond worden.
COMMUNIE
SLOTGEBED
SLOTGEDACHTE
Hij is nog steeds bij ons
ongrijpbaar als het licht op zondagmorgen.
Zijn hand op onze schouder:
gewond, onvoelbaar licht, en teder als van een geliefde.
Hij gaat ons voor naar Galilea.
Onzichtbaar is zijn spoor.
Hij is voor ons de weg.
Hij loopt door ons geweten naar het huis van liefde en vergeving.
Hij is de waarheid,
helder als een klok in lentelucht die vrij haar boodschap zingt.
Hij is het leven, sterker dan het graf.
Hij ademt vrede.
Met zijn gewonde handen
bouwt Hij aan een wereld zonder schaduw, zonder duisternis.

Hij is nog steeds bij ons,
en vraagt ons Hem te volgen naar Galilea.
Daar zullen wij Hem herkennen
in elke kleine mens, in elke zwerver,
in elke zonderling.
MEDEDELINGEN
ZEGENBEDE
God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
amen

SLOTLIED
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Zie Hem verschijnen Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere:"Christus overwint."
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie nu en immer meer.

In de vroegte was het.
Zwijgzaam, met lemen voeten
gingen zij op weg
dwars door de doodse leegte.
Met in hun hart de volheid
van weleer.
En zie De dag
brak als een klaproos open.
Licht kwam hun tegemoet.
Want in de nevels van hun vragen
stond iemand aan hun zijde,
Hij, de gestorvene.
Zijn woorden ‘ Vrees niet ‘
lag als een mantel om hen heen.
‘Vrees niet.’ Dit is het lied
bestemd voor elke mens op aarde.
Kijk omhoog
en hoor het ruisen in de bomen.
Zie hoezeer knop en twijg erop vertrouwen.
Leef met de glans van hoop
en van ontroering in de ogen.
‘Vrees niet’.
Dit is het eerste en het laatste woord.
Zeg het en zingt het voort.

Een Zalig Pasen toegewenst

