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1. Van de pastoor 

Komende zondag 20 november viering  
De eerstkomende eucharistieviering in de Groningse parochiekerk is a.s. zondag 20 
november om 11.00 uur. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we ook 
dat de parochie van de H. Martinus precies 45 jaar geleden werd opgericht. In deze 
dienst zullen Ima van den Hoek en Tjalling Kindt officieel tot onze kerk toetreden. Na 
afloop van de viering heffen we met elkaar het glas op de toekomst van onze parochie! 



N.a.v. het 45- jarig jubileum van onze parochie ben ik op internet gaan grasduinen op 
zoek naar foto’s van de diverse kerkplekken van onze parochie in Groningen en Friesland 
in deze periode en naar die van gebeurtenissen uit het parochieleven. Een greep daaruit 
vinden jullie hieronder. 
 
Sint Maarten kinderfeest 
Op de feestdag van onze patroonheilige Sint Martinus werd in samenwerking met de 
bewonersorganisatie Zeeheldenbuurt voor het eerst sinds 2019 weer Sint Maarten 
samen in de buurt gehouden. Het was even afwachten of er weer net zo’n grote 
opkomst zou zijn als voordat corona aan deze activiteit een einde  had gemaakt. De kerk 
was nog voller dan in 2019! Voor de kinderen was er niet zoals aangekondigd warme 
chocolademelk, maar koude. De kerkkeuken kon daarin niet voorzien, maar wel in 
warme koffie en thee voor de begeleidende ouders. Ik vertelde het verhaal van Sint 
Maarten en de bedelaar en we zongen samen een aantal Sint Maartenliedjes. In één 
van die liedjes vragen de kinderen om “een appel of een peer”. Maar toen ze bij het 
verlaten van de kerk mochten kiezen tussen een “gezonde” manderijn of minder gezond 
snoep (door een buurtbewoner die niet thuis kon zijn, was er bij de kerk ook een grote 
zak met divers snoepgoed afgegeven), was de keuze voor de kinderen in de meeste 
gevallen duidelijk! Ik heb de ouders toen maar van mandarijnen voorzien. Het is een 
goede zaak dat we o.a. op deze manier als parochie samen met bewonersvereniging 
kunnen helpen aan de opbouw van een goede buurt voor jong en oud.  

 
In het jongste nummer van het magazine Ahoy van de bewonersvereniging staat een 
interview met mij. Onder de kop “Pastoor Wietse van der Velde terug op 
geboortegrond” (ik ben n.l. een paar honderd meter van onze kerk vandaan geboren), 
wordt niet alleen gesproken over mijn persoon, maar ook over de Oud-Katholieke Kerk 
en over de plek die onze parochiekerk inneemt en zou kunnen innemen. 
 
Hieronder ook informatie over een nieuwe Bijbeluitgave met verhelderende en 
verduidelijkende artikelen (misschien een idee voor de komen feestdagen) en de 
weergave van een gesprek met onze aartsbisschop Bernd Wallet over een actuele vraag: 
christenen en klimaat. 



Ik wens u alle goeds en Gods aanwezigheid. 
 
Hartelijke groet, 
Wietse van der Velde, pastoor  
 

2. 45 jaar parochie in het Noorden 
een foto impressie van een parochie met twee kerkplekken geplukt van het internet  

 
Nadat eerder op andere plaatsen wel incidenteel dienst was gehouden begon het hier 
echt: de kapel van de gastvrije zusters van OLV van Amersfoort in het klooster 
Mariënholm aan de Merwedestraat in Groningen, centraal gelegen in de wijk direct 
achter het Central Station (tot 1994). 

 
 

Hieronder een dooplied van de hand van Marijke Koijck-de Bruijne, die dit geschreven 
ter gelegenheid van een doop in onze parochie. Zij was gehuwd met Bas(tiaan) Koijck 
(1933-1985). Hij was diaken in onze kerk en pastoraal werker van de Groninger 
parochie, terwijl mgr. Marinus Kok  de pastoor was. Zonder Bas Koijck zou de parochie 
in 1978 waarschijnlijk niet ontstaan zijn.  

In je moeders schoot geweven 
tot een wonder van bestaan 
kwam je bij ons in het leven 

dankbaar zeggen wij jouw naam 
Opnieuw mogen wij beleven 

wat wij zien maar niet verstaan 
welk een groot geheimenis 

jong geboren leven is 
 

Aan een lange reis begonnen 
die een levensloop beslaat 

zul je door de wereld trekken 
waarin veel kwaad bestaat 
Al vanaf je eerste schrede 



bidden wij dat met jou gaat 
Hij die ons geest en adem geeft 

en ook jou geschapen heeft 
 

Hoeveel liefde wij ook geven 
en hoe weerbaar je ook wordt 
kwetsbaar zul je altijd blijven 

mensenmacht schiet toch tekort 
Door de doop ben je opgenomen 
kind van Mensen, kind van God 

in de kring hier om je heen 
leven kun je niet alleen 

Op de grafsteen van Bas koijck staat: “Maar de goedheid van de Heer blijft.” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De mooie kapel aan de Merwedestraat met prachtige glas-in-lood ramen  
(helaas niet in kleur) 
 

In 1986 werd Wietse van der Velde de nieuwe pastoor van Groningen. Dit deed hij naast 
zijn werk als pastoor van Amersfoort. Maar zoals aartsbisschop Glazemaker bij zijn 
installatie zei: ” De Heilige Geest en de familiegeest hebben hierbij op gelukkige wijze 
kunnen samengaan.” Het pastorale werk werd n.l. rondom de kerkzondag vanuit het 
huis van zijn moeder Martha Kingma in Delfzijl gedaan. 
 
Toen het klooster gesloten werd, kon de parochie door bemiddeling van bisschop Möller 
van Groningen gebruik gaan maken van de Rooms-Katholieke parochiekerk van de H. 
Walfridus in de Mamréhoeve in de Groningse wijk Beijum (wat minder centraalgelegen 
als de kapel van de zusters). 



 
 

Hieronder een foto van de inwijding van de Mamréhoeve in 1982 door bisschop Möller. 
Het schilderij achter het altaar stelt voor het bezoek van de drie engelen aan Abraham 
bij de eik van Mamré (vandaar de naam van de kerk, die van buiten de indruk van een 
bedoeïnentent moest wekken).  

 
 
Nadat Van der Velde de parochie haar nieuwe onderkomen had zien betrekken, werd 
hij opgevolgd door Leen Wijker, die de nieuwe pastoor van Amersfoort was geworden.  
In 2003 werd de Mamréhoeve aan de eredienst onttrokken en moest de parochie op 
zoek naar een nieuwe plek. 



Na een korte stop in de Open Hof, het centrum voor dak- en thuislozen in het hartje van 
de stad aan de Spilsluizen, (de foto geeft een indruk van de kerkzaal)

 
vond de parochie een beter onderdak in de oude dorpskerk van Engelbert, waar zij tot 
2013 zou blijven. In deze 13e eeuwse dorpskerk, die voor de protestantse eredienst was 
ingericht, moest voor iedere dienst de altaarruimte worden ingericht. 
In deze jaren was Annemieke Duurkoop de eerste in de stad “residerende” pastoor, die 
er ook geen andere parochie naast had.  
 

 
 



 
De foto laat pastoor Annemieke zien tijdens een “Sint Hubertusmis”. Op zondag 18 
oktober 2008 weerklonk toen het geluid van jachthoorns en zegende zij de naar de 
kerk gekomen honden. 
 

 
 
In 2011 was de pastorale bezetting van Groningen veranderd. Annemieke Duurkoop 
was pastoor in Utrecht geworden. Victor Scheijde was nu pastoraal werker en pastoor 
Rudolf Scheltinga was -  zolang als Scheijde nog niet tot priester was gewijd – meer of 
minder waarnemend pastoor. Op zondag 11 juli 2011 werd deze foto door Cees van der 
Steen genomen en door Adrie Paasen van het volgende bijschrift voorzien. 



“Grote hilariteit in Engelbert toen er, behalve de dienstdoende pastores Rudolf 

Scheltinga en Victor Scheijde, achter elkaar nog drie pastoors kwamen opdagen. 

Kannunik Wietse van der Velde probeerde de kerkgangers wijs te maken dat het 

ging om een inspectiebezoek in verband met het aanstaande bezoek van de 

aartsbisschop. De werkelijke verklaring was veel eenvoudiger: de pastores Wietse 

van der Velde, Ruud Bosma en Annemieke Duurkoop brachten hun eerste 

vakantiedagen, respectievelijk vrije weekend door in het noorden en als 

rechtgeaarde oud-katholieken haastten zij zich deze zondagmorgen naar de 

dichtstbijzijnde oud-katholieke kerk. Uw razende reporter liet zich de gelegenheid 

niet ontgaan dit unieke gebeuren voor het nageslacht vast te leggen. Ter 

geruststelling: er zaten uiteindelijk toch meer leken dan geestelijken in de kerk.” 

 
 
 
  

 
 
Tijdens het pastoraat van Annemieke was een al langer gekoesterde wens in vervulling 
gegaan: een kerkplek voor de Oud-Katholieken in Friesland. De Sint Radboudkerk in 
Jorwerd was de plek die daartoe werd uitverkoren. Dit dorp had landelijke bekendheid 
gekregen door het boek van Geert Mak “Hoe God verdween uit Jorwerd”. Ook al was 
God natuurlijk niet weg uit Jorwerd, toch liftte de Oud-Katholieke groep in Friesland op 
deze naamsbekendheid mee. Ook hier moest de Hervormde dorpskerk voor iedere 
viering “katholiek” worden omgebouwd. Anders dan in Engelbert konden de “spullen” 
daar niet worden opgeslagen en moest de pastoor iedere keer een kleine 
volksverhuizing organiseren.  



 
 
Omdat in 2012 de Protestantse Kerk in Jorwerd met een pioniersplek het Nijkleaster 
voor “stilte, besiining en ferbining” startte, was het tijd voor de Friese Oud-Katholieken 
om een nieuwe kerkplek te zoeken. 
Het werd uiteindelijk de Evangelisch-Lutherse Kerk in het centrum van Leeuwarden. 
  

 

 
 
 
Toen die kerk verbouwd moest worden, werd besloten naar een andere kerkruimte om 
te zien. Het werd de gastvrije Ceciliakerk, de protestantse dorpskerk van Lekkum, 
letterlijk onder de rook van Leeuwarden. 
 
 



 

 
 
In Lekkum was gedurende een aantal jaren priester Jan de Jager rector van de statie 
Friesland. Hieronder de Adventsbijeenkomst van de statie in 2019 in Pingjum. 
Ondertussen was Wietse van der Velde Jan als rector opgevolgd, maar deze bijeenkomst 
vond plaats in Jan’s woonplaats. De Adventsdienst, waarin gastheer Jan voorging, werd 
gehouden  in de Doopsgezinde vermaning. 
 

 
 

In Groningen was een paar jaar daarvoor een oude wens in vervulling gegaan. Een eigen 
kerk! De Katholiek Apostolische kerk aan de Witte de Withstraat – waar in de zeventiger 
jaren van de vorige eeuw voor wat de diaspora Noord heette al Oud-Katholieke 
vieringen werden gehouden – kon in eigendom worden verworven. Een grootscheepse 
renovatie en herinrichting was echter noodzakelijk. 



 
 
Hierboven zien we mgr. Joris Vercammen, de aartsbisschop van Utrecht, tijdens de 
viering die de start van de verbouw markeerde, op de toekomstige plek van het altaar 
een gebed spreken. 
 

 
 
Verbouw was niet het enig noodzakelijke. Het plaatsje achter de kerk werd bij de kerk 
getrokken. De foto laat zien dat hiervoor het nodige uit de kast moest worden 
getrokken. Een prachtige gemeentezaal en goed sanitair waren hiervan het resultaat. 



 
 
De Anglicaanse zusterkerk Gracechurch viert ook in de nieuwe kerk. Op de foto een 
gezamenlijk Palmpasenprocessie met de pastores Sam van Leer en Victor Scheijde. 

 
 
Na het vertrek van Victor Scheijde werd Wietse van der Velde deservitor, waarnemend 
pastoor, van de parochie. Hier tijdens de viering van Epifanie 2020 het gesprek met de 
kinderen. 



 
 
De deur van de kerk staat altijd open voor iedereen die op zoek is naar God, 
gemeenschap, bezinning en inspiratie. 
 

Ad multos annos 
3. Nieuwe Bijbeleditie overbrugt kloof in wereldbeeld 

‘Geloof koppelde ik lange tijd niet aan wetenschap’, zei Beatrice de Graaf, historicus 
en faculteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. ‘Dat lukte pas toen ik inzag dat 
kennis dienstbaar moet zijn: aan het goede, het schone het ware, maar vooral 
concreet aan de samenleving. De Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en 
wetenschap helpt daarbij.’ De Graaf kreeg op 8 november in Amsterdam het eerste 
exemplaar aangeboden. 

 



Deze nieuwe Bijbeleditie is een uitgave van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
(NBG) in samenwerking met de VU. ‘Ongeveer een derde van de Nederlanders en 
Vlamingen vindt de Bijbel belangrijk. Maar velen van hen vinden het ingewikkeld om 
de Bijbel te verbinden met deze tijd’, zegt Stefan van Dijk, Manager Ontwikkeling en 
Uitgeven bij het NBG. ‘Vaak speelt mee dat het wereldbeeld in de Oudheid heel anders 
was dan nu. De Bijbel heet dan al gauw “moeilijk” of “niet meer van deze tijd”. We 
hopen met deze uitgave Bijbellezers te sterken in hun vertrouwen dat de Bijbel – ook 
al komt die uit een andere tijd – betekenis heeft voor hun leven en de wereld van nu.’ 

Inhoud en redactie 

De Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap is bedoeld om lezers te 
helpen bij ingewikkelde eigentijdse vragen, bijvoorbeeld over duurzaamheid, 
wonderen, de waarde van menselijk leven, of discriminatie. Naast de Bijbeltekst staan 
er 300 langere en kortere artikelen in over eigentijdse kwesties, geschreven door 60 
wetenschappers. Stefan van Dijk: ‘We hopen dat lezers met hulp van deze artikelen hun 
mening kunnen vormen en met vertrouwen de Bijbel blijven lezen en het gesprek met 
anderen kunnen aangaan.’ 

Deze Bijbel bevat de complete tekst van de NBV21. Het aanvullende materiaal kwam tot 
stand onder redactie van Koert van Bekkum, Gijsbert van den Brink, Anne-Mareike 
Schol-Wetter en Arie Zwiep. Naast theologen onder wie Erik Borgman en Mechteld 
Jansen schreven natuurwetenschappers mee als Cees Dekker en Heino Falcke en 
filosofen als Jeroen de Ridder en Emanuel Rutten. Twee Oud-Katholieken, Marco Derks 
en Peter-Ben Smit, hebben bijgedragen aan deze zogenoemde ‘wetenschapsbijbel’. 
Marco Derks leverde een stuk aan over homoseksualiteit en Peter-Ben Smit over 
hiërarchie.  

 

https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/wetenschapsbijbel/


De Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap kost € 58 en is te verkrijgen in 
de NBG-webshop en in de boekhandel.  

4. CHRISTENEN EN KLIMAAT 

Afgelopen weekend publiceerde het Nederlands Dagblad de uitkomst van een 
onderzoek dat onder christenen werd gehouden. Het ging over hoe christenen tegen 
dingen als geloof en duurzaamheid aankijken. Verschillende christenen kregen in de 
krant de kans om te reageren. Zo ook aartsbisschop Bernd Wallet. Zijn reactie leest u 
hieronder. 

In opdracht van het Nederlands Dagblad en GroeneKerken voerde I&O Research een 
onderzoek uit over geloof en duurzaamheid. Het onderzoek werd steekproefgewijs 
gehouden onder twee groepen van elk zo’n duizend mensen. De eerste groep was een 
representatieve groep Nederlanders, de tweede groep ‘actieve christenen.’ Zij 
bezoeken weleens een fysieke kerkdienst. 

In het artikel stelt Jan Jorrit Hasselaar, directeur van het centrum voor religie en 
duurzame ontwikkeling aan de Vrije Universiteit Amsterdam, dat veel christenen 
zichzelf als rentmeester zien. Hij stelt dat het een nadeel is, omdat het impliceert dat de 
mens in staat is om zorg te dragen voor de hele Schepping. Dat kan volgens hem niet. 
Bernd Wallet vindt het echter nog niet zo gek dat veel christenen zichzelf zo zien. “Ik 
heb liever dat mensen zichzelf als rentmeester dan als eigenaar zien. De aarde is ons 
gegeven, we mogen ervoor zorgen.” Daarentegen begrijpt hij wel het argument van Jan 
Jorrit Hasselaar tegen het gebruik van het woord rentmeester. “De benaming 
rentmeester impliceert namelijk dat we voor de aarde zorgen omdat de eigenaar er niet 
is. Dat staat haaks op het geloof dat de Here God aanwezig is in ons leven.” 

Priester 
Volgens Bernd past de term van ‘priester’ dan misschien wel beter. “Het woord priester 
maakt deel uit van onze kerktaal. Een priester is een man of vrouw die geroepen is door 
God om in de tempel, en in de kerk, aan God de nood van de wereld en de gaven van 
de schepping aan te bieden. In ruil daarvoor ontvangt hij of zij de zegen van God, om 
daarmee die wereld te dienen. In de eucharistieviering komt dat tot uiting, daar gaan 
we de schepping voor in het naderen tot God. ‘Aan U dragen wij op de vrucht van de 
aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven’, 
zeggen we tijdens de viering. ‘Maak het tot brood van eeuwig leven’ – dat kun je niet 
bidden als je tegelijkertijd blijft investeren in fossiele brandstoffen, in wat niet 
rechtvaardig is.” 

https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/wetenschapsbijbel/


Kom naar de kerk 
Tot slot is de uitkomst van het onderzoek dat christenen die niet regelmatig naar de 
kerk gaan minder hoopvol zijn. Slechts een derde van de katholieken geeft aan hoopvol 
te blijven. Een mooie uitnodiging om naar de kerk te komen, vindt Bernd. “In de kerk 
worden vertrouwen en hoop gevoed. Bijvoorbeeld door de psalmen, waarin we zingen 
over de aarde die van God is. De kerk is het hart van de schepping, daar belijden we wat 
eeuwigheidswaarde heeft. Kortom: kom naar de kerk en zie wat de Duurzame – die God 
die blijft – aan ons opdraagt.” 

(bron: website landelijke kerk) 

5. Agenda activiteiten parochie 

a. Wegwijs in het gezangboek; dinsdag 23 november 20.00 uur 

Op dinsdag 22 november om 20.00 uur in de parochiezaal, staat – heel toepasselijk op 
de feestdag van de H. Cecilia, de patrones van de kerkmuziek - het gezangboek centraal. 

 
De buitenkant van het gezangboek 

Ook zonder de eerste keer bij de avond over kerkboek aanwezig geweest te zijn, bent u 
van harte welkom. 

 

b. Ikonen achter glas schilderen  

Vier Adventsdonderdagmiddagen in de Groninger kerk  
24 november; 1, 8 en 15 december van 14.00 tot 16.00 uur 
 
Als voorbereiding op het Kerstfeest wil Tjalling Kindt met ieder die wil, op de wijze van 

Oost-Europese volkskunst, een achterglas-ikoon maken. Dit is een schildertechniek die 

voor mensen met geen enkele ervaring te doen is.                    



Niet alleen parochianen, maar ook buurtbewoners en mensen uit de oecumene van de 

binnenstadskerken zijn daarbij welkom.   

         

             

 
Een “achterglasikoon” zoals die vooral in Roemenië populair zijn. 

 
Deze cursus zal gedurende vier donderdagmiddagen worden gegeven:  
Data: 24 november, 1, 8 en 15 december 
Tijd:  van 14.00 uur tot 16.00 uur  
Plaats: in de gemeentezaal van de parochiekerk aan de Witte de Withstraat 2  
te Groningen.  
Kosten: materiaal (verf, lijst etc.) + koffie en thee € 10,--  
Opgave: kan via de mail van de pastoor (wvdv@okkn.nl) 
  



 

 
 

6 .Diocesane livestreamvieringen  
Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht 
een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd.  
Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken.  
 

7. Hoe wij vieren  

In juni zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen.  
Dit betekent voor onze manier van vieren het volgende. 

1. De 1,5 meter afstand komt te vervallen.  

 
2. Een vaste zitplaats is niet meer nodig. 
    N.B. Door het flexibele karakter van de zitplaatsen in de kerk, is het voor iedereen     
die dat wenst mogelijk om de anderhalve meter afstand te bewaren. 
3. Een mondkapje hoeft niet meer gedragen te worden.  
4. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, 
een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.  
5. De heilige communie wordt onder twee gedaanten uitgereikt.  
Hygiëne blijft ook hier een rol van betekenis spelen. Het drinken uit de kelk wordt 
echter in onze parochie nog niet gedaan. De kelk wordt door een assistent 
vastgehouden. U kunt dan de hostie in de wijn dopen.  
Het blijft de persoonlijke keuze van iedere communicant om de heilige communie 
onder één of twee gedaanten te ontvangen.  
 
Wietse van der Velde, pastoor  

 

8. De ‘thuiscollecte’ 

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: “De collecte tijdens het offertorium is 
bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”... Onze vieringen zijn gelukkig 

http://www.okkn.nl/


hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere 
redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de  kosten gewoon door. Het 
Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de 
inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. 
Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het 
simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de 
bekende bankrekening van de kerk.  
 
Rekeningnummer van de parochie is:  
NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen, 
onder vermelding van ‘thuiscollecte’.  
Dan weet Christa wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van overmaken is ook 
nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen). 

  
9. Veilige kerk 

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie 
hierover is te vinden op de website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
 

          10. Agenda vieringen 
Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:  
vieringen iedere 1e, 3e en 5e zondag van de maand om 11.00 uur. 
Voor de vieringen met Kerst, de Goede Week en Pasen en eventuele andere bijzondere 
vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen. 
Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):  
iedere 2e en 4e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk. 
 
Eucharistievieringen Friesland,  Caeciliakerk, Tsjerkepaed 26, 9081 AT Lekkum. 
Iedere eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur. 
5 november, 3 december. 
 

11. Contact 

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen 
deservitor (waarnemend pastoor):  
can. drs. Wietse van der Velde,  
Jan R. Stuutstraat F8,  
9663 SE Nieuwe Pekela 
tel. O597 221080/06 481 99 493 
 
secretaris  
mevr. Renée Lokman 
mail: secretaris@groningen.okkn.nl 
contactpersoon Friesland: 

mailto:secretaris@groningen.okkn.nl


dhr. Pieter van Hes 
mail: ptvhes@xs4all.nl 
 
 
 
 

 


