
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eucharistieviering Kerstmis 25 december 2020  
Voorganger: Deken E. Jongerden 

Lector: Margaret Kappers 
m.m.v.: Cantores Voces Volantes 

Sopraan: Ria de Bruijn  
Alt: Marieke Grootscholten 

Bas: Rob Sonder 
Pianist/Dirigent: Chris Bossano 



 
 

Wees welkom bij de vieringen. 
 
Echter……. 
 
• Voor elke kerkdienst dient u zich aan te melden voor het  

Noorddamcentrum of de Torenkapel via het  

secretariaat tel. 020-6413233 

maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. 

• Kom vroeger i.v.m. incheck en gezondheidsvragen. 

• Gebruik het desinfectiemiddel bij ingang. 

• U wordt ontvangen en begeleid naar uw zitplaats. 

• Respecteer de 1,5 meter regel. 

• Jas meenemen / aanhouden. 

• Geen kaarsjes aansteken / branden. 

• Niet meezingen met de muzikale begeleiding. 

• Onder begeleiding naar de communie, die klaar staat bij het 

altaar. 

• Toiletgebruik liever thuis. 

• U wordt na de dienst weer begeleid naar de uitgang. 

• Er is geen koffiedrinken of samen napraten na de viering. 

 

Het is nogal wat waar we aan moeten wennen. 
Maar als kerk vinden wij dat we extra verantwoordelijkheid dragen 
voor onze mensen, want veiligheid staat voorop. Daarom hopen we 
dat u zich ondanks al deze afspraken welkom zult voelen, nu we 
weer als gelovige gemeenschap samen mogen komen. 
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~ KERSTMIS 2020 ~ 
 
 
Vooraf: 
 
 Heil’ge Nacht, Ich Grüße Dich  (J. W. Franck) 
 Stille Nacht. Heilige Nacht (F. Gruber) 
 In Dulci Jubilo (Oude Duitse melodie – bew. R. L. Pearsall) 
 O Jesulein Süß (J.S. Bach) 
 Coventry Carol (16de eeuw) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Vaste gezangen uit de: Missa Breve e Facile in onore  
di S. Martino Vescovo (L. Bottazzo). 
 
 
 
EUCHARISTIEVIERING 
 
 
OPENINGSLIED: O Come, All Ye Faithful  
(18de eeuw – bew. D. Willcocks) 
 
Oh, come, all ye faithful, 
Joyful and triumphant! 
Oh, come ye, oh come ye to Bethlehem. 
Come and behold him, 
Born the King of angels; 
 
Oh, come, let us adore him; 
Oh, come, let us adore him; 
Oh, come, let us adore him, 
Christ, the Lord. 
 
Sing, choirs of angels, 
Sing in exultation; 
Sing, all ye citizens of heav’n above! 
Glory to God, 
In the highest; 
 
Oh, come, let us adore him;… 
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Yea, Lord, we greet thee, 
Born this happy morning; 
Jesu, to thee be glory giv’n. 
Word of the Father, 
Now in flesh appearing; 
 
Oh, come, let us adore him;… 
 
 
WOORD VAN WELKOM 
en  
INLEIDING 
 
 
GEBED OM VERGEVING 
 
V. Heer, door uw geboorte geeft U ons hoop  

en licht op onze duistere wegen.  
Heer ontferm U over ons. 

A. Heer ontferm U over ons 
 
V. Christus, wij verheugen ons over uw komst in deze wereld. 

Neem uit ons weg wat deze vreugde overschaduwt. 
 Christus ontferm U over ons. 
A. Christus ontferm U over ons. 
 
V. Heer, u bent ons nabij gekomen, een lotgenoot in ons bestaan. 

Wees onze vrede en de vergeving van onze  fouten. 
 Heer ontferm U over ons. 
A. Heer ontferm U over ons. 
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KYRIE 
 
 
GLORIA 
 
Gloria in excelsis Deo     Eer aan God in den hoge. 
et in terra pax hominibus    En vrede op aarde aan de 
bonae voluntatis.      mensen, die Hij liefheeft. 
Laudamus Te.       Wij loven U. 
Benedicimus Te.      Wij prijzen U. 
Adoramus Te.       Wij aanbidden U. 
Glorificamus Te.      Wij verheerlijken U. 
Gratias agimus Tibi     En wij zeggen U dank voor Uw 
propter magnam gloriam Tuam  grote heerlijkheid. 
Domine Deus, Rex     Heer God, hemelse Koning God, 
caelestis, Deus Pater omnipotens. Almachtige Vader 
Domine Fili Unigenite     Heer, eniggeboren Zoon, 
Jesu Christe.       Jezus Christus. 
Domine Deus, Agnus Dei,   Heer God, Lam Gods. 
Filius Patris.       Zoon van de Vader. 
Qui tollis peccata mundi,    Gij, die wegneemt de zonden 
miserere nobis.      der wereld, ontferm U over ons. 
Qui tollis peccata mundi,    Gij, die wegneemt de zonden 
suscipe deprecationem nostram.  der wereld, aanvaard ons gebed. 
Qui sedes ad dexteram    Gij, die zit aan de rechterhand  
Patris, miserere nobis.    van de Vader,ontferm U over ons 
Quoniam Tu solus sanctus.   Want Gij alleen zijt de heilige. 
Tu solus Dominus.     Gij alleen de Heer. 
Tu solus Altissimus,     Gij alleen de Allerhoogste, 
Jesu Christe.       Jezus Christus. 
Cum Sancto Spiritu in     Met de Heilige Geest in de 
gloria Dei patris.      heerlijkheid van God de Vader. 
Amen.         Amen. 
 
 
GEBED 
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EERSTE LEZING UIT DE PROFEET JESAJA 62, 11-12.  
Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode, 
die vrede meldt, goed nieuws verkondigt, 
die heil komt melden, die zegt tot Sion: Uw God regeert! 
Hoort! Uw torenwachters verheffen hun stem, 
zij jubelen tegelijk, want zij zien, oog in oog, 
de terugkeer van de Heer naar Sion. 
Barst los in jubel allen samen, puinen van Jeruzalem, 
want de Heer heeft zijn volk getroost; 
Hij heeft Jeruzalem verlost. 
De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot 
voor de ogen van alle volkeren; 
en alle grenzen der aarde 
hebben het heil van onze God aanschouwd. 
Woord van de Heer. 
Wij danken God. 
 
 
Acclamatie vóór evangelie: (gezongen)  
Ik verkondig u (B. Bartelink) 
Halleluja, halleluja! (x2) 
Ik verkondig u een tijding van vreugde: 
heden is u een Redder geboren, Christus, de Heer. 
Halleluja, halleluja! 
 
 
LEZING UIT HET EVANGELIE VOLGENS JOHANNES 1,1-18. 
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes. 
Lof zij U, Christus. 
 
In het begin was het Woord 
en het Woord was bij God 
en het Woord was God. 
Dit was in het begin bij God. 
Alles is door Hem geworden en zonder Hem is  
niets geworden van wat geworden is. 
In Hem was leven en dat leven was het licht der mensen. 
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En het licht schijnt in de duisternis,  
maar de duisternis nam het niet aan. 
Er trad een mens op, een gezondene van God; 
zijn naam was Johannes. 
Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht, 
opdat allen door hem tot geloof zouden komen. 
Niet hij was het Licht, maar hij moest getuigen van het Licht. 
Het ware Licht, dat iedere mens verlicht kwam in de wereld. 
Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden 
en toch erkende de wereld Hem niet. 
Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet. 
Aan allen echter, die Hem wel aanvaardden, 
aan hen, die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen 
kinderen van God te worden. 
Zij zijn niet uit bloed, noch uit begeerte van het vlees 
of de wil van een man, maar uit God geboren. 
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. 
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid 
als de Eniggeborene van de Vader ontvangt,  
vol genade en waarheid. 
Wij hebben Johannes’ getuigenis over Hem toen hij uitriep: 
“Deze was het van wie ik zei: 
Hij die achter mij komt is vóór mij, want Hij was eerder dan ik.” 
Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen; genade op genade. 
Werd de wet door Mozes gegeven, 
de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus. 
Niemand heeft ooit God gezien; 
de Eniggeboren God, die in de schoot des Vaders is, 
Hij heeft Hem doen kennen. 
Woord van de Heer. 
Wij danken God. 
 
 
OVERWEGING 
 
 
KORT PIANOSPEL 
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GELOOFSBELIJDENIS 
Ik geloof in God, de almachtige Vader,  
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, 
van daar 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. 
 
 
VOORBEDEN 
Acclamatie: (gezongen) 
Heer ontferm U (Taize) 
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U. 
 
 

WIJ ZETTEN DE GAVEN OP TAFEL OM TE DELEN  

EN HOUDEN DE COLLECTE 

(De collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap)  
 
Met de Givt app op uw smartphone  kunt u altijd het bedrag van uw 
keuze geven.  
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OFFERANDEZANG: Away in a manger  
(W. J. Kirkpatrick – bew. D. Willcocks) 
 
Away in a manger 
No crib for a bed 
The little Lord Jesus 
Laid down His sweet head 
The stars in the bright sky 
Looked down where He lay 
The little Lord Jesus 
Asleep on the hay 
 
Be near me, Lord Jesus 
I ask Thee to stay 
Close by me forever  
And love me, I pray 
Bless all the dear children 
In Thy tender care 
And fit us for Heaven 
To live with Thee there 
 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
 
TAFELGEBED 
 
De Heer zal bij u zijn.  De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart.   Wij zijn met ons hart bij de Heer 
 
Brengen wij dank aan de Heer , onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
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. 
In het mysterie van zijn geboorte dat wij heden vieren, is Hij die als 
God onzichtbaar is, zichtbaar onder ons verschenen: vóór alle tijden 
geboren uit de Vader is Hij onze tijd binnengegaan. 
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Wat vervallen is richt Hij weer op, heel de schepping wordt hersteld 
en de verdwaalde mens roept Hij terug naar het Koninkrijk der 
hemelen. 
Daarom met alle engelen loven wij U en zingen vol vreugde. 

 
K. SANCTUS/ BENEDICTUS  

Sanctus – Sanctus -  Sanctus - Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sun caeli et terra – gloria tua. - Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. – Hosanna in excelsis. 

 
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 en 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 te doen worden 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. 

https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
Allen: 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
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; met de heilige Jozef, haar 
bruidegom; met uw apostelen en martelaren, (met de heilige N.) en 
met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. 
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 N., onze paus, en N., 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. 
 
 
 

https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/het-leven-van-maria/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/de-paus/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/bisschop/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/bisschop/
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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. 
 
 
ONZE VADER 
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 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. 
 
 
VREDEWENS 
 
 
AGNUS DEI  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (2x) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem 
 
 
COMMUNIE 
 
 
 
 
 
 

https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
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COMMUNIELIED: O Holy Night (A. Adam – bew. C. Bossano) 
 
O Holy night! The stars are brightly shining 
It is the night of our dear Saviour's birth 
Long lay the world in sin and error pining 
Till He appear’d and the soul felt its worth 
A thrill of hope the weary world rejoices 
For yonder breaks a new and glorious morn 
Fall on your knees; O hear the Angel voices! 
O night divine, O night when Christ was born 
O night divine! O night, O night divine! 
 
Led by the light of Faith serenely beaming 
With glowing hearts by His cradle we stand 
So led by light of a star sweetly gleaming 
Here came the Wise Men from the Orient land 
The King of kings lay thus in lowly manger 
In all our trials born to be our friend 
He knows our need, he guardeth us from danger; 
Behold your King; before the lowly bend 
Behold your King; before the lowly bend 
 
Christ is the Lord; then ever, ever praise we! 
His pow’r and glory evermore proclaim 
His pow’r and glory evermore proclaim 
 
 
GEBED 
 
 
MEDEDELINGEN 
 
 
WEGZENDING EN ZEGENWENS 
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SLOTLIED: Hark! The Herald Angels Sing  
(F. Mendelssohn – bew. D. Willcocks) 
 
Hark! The herald angels sing, 
“Glory to the newborn King! 
Peace on earth and mercy mild, 
God and sinners reconciled.” 
Joyful, all ye nations rise, 
Join the triumph of the skies, 
With th’angelic host proclaim: 
“Christ is born in Bethlehem.” 
Hark! The herald angels sing, 
“Glory to the newborn King!” 
 
Christ by highest heav'n adored, 
Christ the everlasting Lord! 
Late in time behold Him come, 
Offspring of a Virgin's womb. 
Veiled in flesh the Godhead see, 
Hail the incarnate Deity, 
Pleased as man with man to dwell, 
Jesus, our Emmanuel. 
Hark! The herald angels sing, 
“Glory to the newborn King!” 

Hail the heav'n-born Prince of 
Peace! 
Hail the Son of Righteousness! 
Light and life to all He brings, 
Ris'n with healing in His wings. 
Mild He lays His glory by, 
Born that man no more may 
die, 
Born to raise the sons of earth, 
Born to give them second birth. 
Hark! The herald angels sing, 
“Glory to the newborn King!” 
 

 
 



 

ADVENTSACTIE 2020  

Kinderen in Nepal naar school, helpt u mee? 

Namasté (zoals men elkaar in Nepal begroet). 

Mijn naam is Liesbeth van ’t Hoff, ik ben 51 jaar en heb samen met 

David twee prachtige dochters. Sinds mijn zesde jaar zing ik in de 

Augustinuskerk mee in verschillende koren. Eerst in het kinderkoor, 

daarna in het toenmalige jongerenkoor en nu sinds vele jaren in de 

liturgische zanggroep Tolle Lege, onder leiding van mijn moeder 

Marlies van ’t Hoff. In mijn dagelijks werk ben ik kinder- en 

jeugdpsychologe in mijn eigen praktijk in Uithoorn. Het is dan ook 

niet voor niets dat ik mij het lot van kinderen aantrek en heel graag 

iets van betekenis voor hen doe. Dus toen mijn oom die een van de 

oprichters is van de stichting Hart4onderwijsNepal, me vroeg mee te 

gaan, besloot ik dat te doen. Sindsdien voel ik me zeer betrokken bij 

de stichting en de kinderen in Nepal en probeer ik manieren te vinden 

om hen te helpen. Doet u met me mee? 

 ‘Het verschil maken tussen wel of geen toekomst; dat raakte mij 

diep’.  
In oktober 2019 ben ik samen met de stichting Hart4onderwijsNepal 

naar Nepal geweest. We hebben daar scholarships gebracht aan de 

armste kinderen. Een scholarship is een pakket van schoolspullen, -

kleding en schoenen en kost 70 euro. Daarvan kan een kind een jaar 

lang naar school. En dat kan een belangrijk verschil maken! Een 

kleine bijdrage met een duurzaam effect!  

We bezochten deze keer twee scholen die in zeer arme gebieden van 

Nepal liggen. Mensen die in lemen huisjes onder de rook en gruis 

(letterlijk) van een cementfabriek wonen bij de ene school. En kleine 

huisjes afgelegen in de bergen en rotsachtig gebied bij de andere 

school. Bij beide scholen werden we heel hartelijk ontvangen. Het 

uitreiken van de scholarships was een groot feest. In Nepal is 

onderwijs gratis, maar de meeste ouders kunnen de schoolspullen 

(boeken, schriften, pennen, uniform en schoenen) niet betalen. 

Daardoor is er een zeer grote schooluitval, vooral bij de laatste twee 

klassen. Vergelijkbaar met de 1e en 2e klas hier van de middelbare 

school. Kinderen moeten dan gaan werken, meestal onder zeer 

erbarmelijke omstandigheden, of worden uitgehuwelijkt.  



 

Om de kinderen meer kans op een betere toekomst te bieden, zamelt 

de stichting Hart4onderwijsNepal geld in. Al het geld gaat voor 

100% naar de kinderen. We gaan zelf op eigen kosten naar Nepal om 

de spullen, die daar aangeschaft of gemaakt worden (zo helpen we de 

lokale bevolking dubbel) naar de scholen te brengen. Dat was een 

hele happening. Vaders, moeders, kinderen, opa’s en oma’s kwamen 
lopend naar de school om erbij te zijn. Er was muziek en dans, er 

waren toespraken. En als welkom kregen we bloemslingers 

omgehangen. Ik heb een Nepalees kinderliedje met de kinderen 

gezongen. Alle kinderen klapten mee, een geweldige ervaring! De 

sponsoren die mee waren, hebben ook geld gegeven dat gebruikt 

werd om tijdens dit grote feest alle mensen en kinderen een maaltijd 

te kunnen geven. Wat een happening was dat. Met zijn allen samen 

eten op de grond in het gras en sommigen op een enkele oude plastic 

tuinstoel. Het doel van het feest is commitment te verkrijgen van de 

hele gemeenschap en dat iedereen doordrongen wordt van het belang 

van onderwijs; een tijdelijke impuls voor een duurzame verandering 

voor het kind, het gezin en het hele dorp!  

Naast het verzorgen van scholarships ontwikkelt de stichting ook 

andere duurzame projecten. Bijvoorbeeld het ‘rijstproject’. Vorig jaar 

is dat van start gegaan. We hebben een school een grote stoof, pannen 

en zakken rijst kunnen geven. De kinderen op school krijgen daarmee 

tussen de middag een warme maaltijd. Voor veel ouders ook een 

reden om hun kind naar school te laten gaan omdat ze dan tenminste 

één maaltijd per dag kunnen krijgen.  

We hopen samen met u het onderwijs aan de kinderen en de 

maaltijden te kunnen continueren.  

Voor meer informatie zie ook: www.Hart4onderwijsNepal.nl  

Liesbeth van ‘t Hoff 

De kerken in Parochie Amstelland bevelen het Adventsproject 

van harte bij u aan. Uw kunt uw gift in de kerk kwijt maar als u 

in deze coronatijd minder vaak de kerkvieringen bezoekt zien wij 

graag uw bijdrage tegemoet op bankrekening NL72 RABO 0382 

3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. ‘Adventsactie’.  
Alvast hartelijk dank!  


