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De steen

“Ze zag dat de steen van de opening
van het graf was weggehaald”

Het is een zin
tussen haakjes,
je kunt er niet
overheen lezen,
geloof me:
Alles staat er in.

Johannes 20,1

Je kunt trachten
er wat af te doen
dat deed de dominee
toen ik twaalf was.
Ik wist echter
wat die zin inhield
voor mijn moeder.
Zij moest het er
beslist van hebben:
mijn zusje van twee
was gestorven.
Zij zag de steen
afgewenteld
en zei dat er
een deur was.
Zeg nu maar niet
dat dit niets is,
want zo zijn
haar tranen gedroogd.
Geert Boogaard
Uit: Met dank aan de Joden

Dit gedicht moet u een aantal keren lezen; het is om te beproeven, te
proeven. Wat hoor je dan? Wat zie je dan voor je?
De moeder van Geert is een getuige van Pasen.
En een leerling: “zij leefde van de woorden die opgeschreven staan”.
“Je kunt trachten er wat van af te doen.”
Net als we elk jaar met Pasen weer beginnen met dit onmogelijk lijkende
verhaal te bevragen: zou het waar zijn; kan dit zo maar: een gat slaan in de
dood? We theoretiseren wat af over Pasen. Pasen is een bron van grote
twijfel en een bron van nieuw inzicht. Zullen wij zien wat zij hebben ingezien?
Jezus is onze leraar; het is dus te leren!
Leerlingen (!) gaan op de eerste dag van de week, op zondag, naar het graf.
Geen oog voor hoe het verder moet in hun leven.
Er is enkel een rondwaren in een geschiedenis die voorbij is.
Het is Pasen – er is een nieuwe dag begonnen! Men ziet niets. Nog niet.

Dat heeft altijd tijd nodig. U en ik – als we het Paasverhaal met de
vinger aftasten – zien al wel wat: Je hoort hoe Maria gaat naar het
graf. Wat is er doder dan zeggen graf – begraven, achter een steen.
Maar zegt de auteur van het Paasverhaal, Johannes: Hou een rood
potlood gereed en lees Johannes 19, 38 – 20, 18.

In dit nummer
De steen

1

Elke keer als u graf leest, zet dan een rood streepje er onder.
Bent u klaar met lezen? Hoeveel rode streepjes hebt u nu gezet?
In totaal hebt u twaalf keer een rode streep getrokken onder het
woord “graf”. Er staat dus 12 keer “graf”.

Indrukwekkende bevestigings- en intrededienst
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In de Bijbelvertaling van de Jehovagetuigen staat twaalf keer het
woord: “gedenkteken”. Het Wachttorengenootschap heeft als enige
de juiste vertaling gegeven van het oorspronkelijke woord, er staat
niet 12 keer “graf” maar 12 keer “gedenkteken”.
Met andere woorden: het graf van een geliefde, jouw graf van verdriet,
angst, van rouw en weggedoken zitten, beklemd zijn is een
monument, een gedenkteken.
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Van wat? U heeft toch geleerd van Genesis: hoe God ruimte rooit in de
benauwdheid. En van Exodus: hoe God het schroefje haalt uit de tang
waarin de Joden beklemd zaten.
Het evangelie van Pasen is een monument van bevrijding, van ”Gods
Continuing story”!
Maria heeft in de gaten dat de steen is weggeschoven, maar ziet
daarin geen hint naar Gods redding. Nog niet. Haar blik is nog
vertroebeld door haar tranen. Zij moet nog door de zee van haar
verdriet gaan.
Ze leert de 12 rode signalen van Gods trouw aan wat Hij eenmaal met
ons is begonnen te herkennen. Zij is immers al langer een leerling van
Gods “Continuing story”. Haar ogen zullen opengaan voor de nabijheid
van de Heer – Immanuël. De belofte van de Naam is niet achter een
steen te houden. Daarmee zal Maria naar de andere “leerlingen”
gaan; ze heeft roeping: “Ik heb ingezien dat:
Wanneer het niet waar is
dat er iemand in de wereld is
gekomen
die de Naam draagt:
Immanuël
kan niemand leven.
Ik kan niet leven tussen berichten
als er geen bericht is van Hem
niet tussen haat
als er niet gezegd wordt:
alzo lief heeft God de wereld
gehad.
Ik kan niet leven met schuld
als er geen komst is
en niet met een lichaam dat
vergaat
als ik in zijn handen geen sleutel
weet
die past op de deur van mijn graf.
Ik wil wel bestaan
maar alleen samen:
Jahwe en ik
anders heeft het geen zin.
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Mijn jongen studeert
en mijn dochter wil
fröbelonderwijzeres worden.
Soms denk ik: waarvoor?
Waarvoor moet je namen van
bloemen leren
en waarvoor moet je boetseren
met klei?
We gaan in de wildernis
en weldra verliest alle ding zijn
naam.
Maar ik zeg tegen mijn jongen:
studeer
en tegen mijn dochter: boetseer
maar
je doet het nooit voor niets
je doet het voor een koninkrijk
dat komt
voor een woestijn die bloeien zal
als een roos
en voor een wereld die nieuw
wordt
onder Zijn handen.

Terugblik ds. Nicolle Pronk 5

De graven behoeven niet meer
bezocht te worden
ook de massagraven niet meer
zelfs het graf van Anne Frank
het hoeft niet meer bezocht te
worden.
Er is voor dit kind gezorgd.
Er zal ook voor haar gezorgd
worden.
Niet alleen voor haar
ook voor de anderen.
Hun zuchten is gehoord
al hun geschrei
hun tranen zijn begrepen
verstaan is hun laatste snik.
En het antwoord was al gegeven:
Immanuël.
In deze naam moet alles worden
meegedacht.
Geert Boogaard
Uit: Taal en Teken

Jacob Korf

Indrukwekkende bevestigings- en intrededienst
Het is op zondag 24 maart 2013
feest in de Shalomkerk. Voor een
deel van de ruim 300 bezoekers
die de kerk vulden was het een
hele ervaring dat een predikant
voor het eerst in het ambt werd
bevestigd. Het wordt een
indrukwekkende en ontroerende
intrede- en bevestigingsdienst.

destijds in Maassluis doopte), ds. Evert Westrik, Boskoop (bij wie
Nicolle destijds belijdenis deed), Roelien Smit, ouderling in Leiden,
(studievriendin), Henk de Roest, Hoogleraar Praktische Theologie aan
de PThU (inspirator voor Nicolle), ds. Annemarie van Wijngaarden, De
Ark Amsterdam (begeleider leervicaraat Nicolle), ds. Lucia van
Rouendal (bijstand pastoraat Shalomkerk), Marleen Damen, ouderling
Shalomkerk en ds Dolf Tielkemeijer (Thomaskerk), directe collega in
de Shalomkerk en Den Haag Zuidwest. Elk van hen had een persoonlijke bede voor haar. Na het bevestigingsgebed wordt Nicolle door
dienstdoend diaken Martin van der Zwan de stola aangereikt.

Vanaf het welkom door de
dienstdoend ouderling heerst er een
blijmoedige stemming in de kerk.
Eerst het lofgezang van de ruim 325
gasten en gemeenteleden, begeleid
door organist Joop de Vries en
daarna de bevestiging. Ds. René de
Reuver, predikant in de Marcuskerk,
de kerk waarbij Nicolle hoorde,
heeft de taak om haar in het ambt
van predikant te bevestigen. Dat
gebeurde in een samenspel van
predikant, gemeente, optredend
voorzitter van de kerkenraad
Aarnout Melis, resulterend in de
belofte van kandidaat Nicolle Pronk.
Vervolgens wordt haar de handen
opgelegd door ds. René de Reuver,
ds. Jacob Korf, Abdijkerk (die Nicolle
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Van Jericho tot toekomst
In de fraaie, door haar zelf
ontworpen toga, staat Nicolle
op de kansel en houdt haar
indringende ‘maiden’ preek
met als uitgangspunten: het
volk Israël dat Jericho intrekt,
de intocht in Jeruzalem en
haar intrede op deze dag.
Zij eindigt met: ‘Kind in mij!
kijk in mijn ogen of… ergens….
al de wereld daagt. Waar
mensen waardig leven mogen.
En elk zijn naam, de naam van
de Heer, in vrede draagt’.
Indien u deze (nogmaals) wilt
beluisteren kan dat op
kerkomroep.nl en vervolgens
kiest u Den Haag en Shalomkerk. Mede ter ondersteuning bij het zingen van enkele mooie,
maar iets minder bekende liederen trad met succes een
gelegenheidskoor op, geformeerd uit leden van de zanggroep
uit de Shalomkerk en de cantorij uit de Thomaskerk. Alles
onder leiding van Christi van der Hauw met aan de piano
Co Koenekoop. Bemoedigend voor de toekomst. Naar
verwachting zal een deel van de wijkgemeente Thomaskerk,
na sluiting van hun kerk, samen met de Shalomers aan de
slag gaan om een nieuwe gemeenschap op te bouwen.

Gelukwensen
De wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te
's-Gravenhage in Den Haag Zuidwest zijn ver op weg om één
nieuwe wijkgemeente te worden. Namens het OVP (Overleg
Voorzitters en Predikanten) feliciteert voorzitter Henk Valstar
Nicolle met haar bevestiging en intrede. Hij benadrukt dat,
hoewel een groot deel van haar werkzaamheden binnen het
gebied rond de Shalomkerk gaan plaatsvinden, zij ook een
brede taak heeft. Die taak is gericht op jongeren in heel de

nieuw te vormen wijkgemeente van Den
Haag Zuidwest.
Petra Kruiselbrink, voorzitter van de
wijkdiaconie van de Marcuskerk brengt
namens haar kerkenraad en gemeenteleden de felicitaties over. Zij memoreerde
dat Nicolle op diverse fronten (o.a. het
project MarcusConnect) actief is geweest.
Het feit dat Nicolle in Moerwijk is
opgegroeid had tot gevolg dat ook heel wat
kerkgangers uit de Marcuskerk in de dienst
aanwezig waren.
In zijn dankwoord bedankt ondergetekende
de beroepingscommissie voor het werk dat
werd verricht, waardoor er nu, na jarenlang
vacant te zijn geweest, eindelijk weer een
predikant voor de wijk is. Ook allen die aan
de dienst en de voorbereiding hebben.
meegewerkt worden gecomplimenteerd.

Receptie
Het wordt veel handen schudden en
felicitaties in ontvangst nemen voor
Nicolle en echtgenoot Foppe.
Ondertussen was het ook druk met
onderling een praatje te maken of zoals
dat tegenwoordig heet: te netwerken.
De kerkenraad had cateraar Paviljoen
Duinhorst (Chris en Marian Boon)
ingeschakeld voor de receptie. De
goede ervaringen bij eerdere gelegenheden werden volledig bevestigd.
Tot zover deze terugblik.
Rinus van Delft
Fotografie:Ben A. Damen
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Lieve mensen,
Wat een feestelijke dag was het afgelopen zondag! Heel bijzonder. Prachtig om op deze manier
in het ambt bevestigd te mogen worden en te beginnen met het werk. Hoewel mijn gedachten
nog vol zitten met alle mooie woorden, indrukken, zegenbeden en de ontmoeting met elkaar, wil
ik op deze plek graag iets teruggeven van hoe ik de dag ervaren heb.
Allereerst wil ik u allen zeer hartelijk bedanken voor het grote enthousiasme waarmee u mij
verwelkomd hebt. Open en warm waren de handdrukken. Ook wil ik allen die hebben
bijgedragen aan het vele werk dat er verricht is zeer erkentelijk bedanken. Alles zag er keurig uit,
de logistiek verliep goed, de sfeer was feestelijk en de hartelijke ontvangst van alle gasten en
vaste gemeenteleden bij de deur, aan het begin van de dienst en na afloop waren
bewonderenswaardig.
Wat klonken de liederen prachtig met zo’n volle kerk! Het intochtslied heb ik nauwelijks mee
kunnen zingen van ontroering. De bevestiging was voor mij heel bijzonder en ondanks de
zenuwen heb ik volop van het moment genoten. Prachtig dat de predikanten en ouderlingen die
voor mij veel betekend hebben en zullen gaan betekenen op zo’n moment mij de handen
opleggen. Het voelde voor mij als een kracht die God via hen doorgaf om mij te bemoedigen en
te sterken aan het begin van mijn ambt. Ik word er weer stil van als ik eraan terugdenk.
Deze week staan er gelijk al voldoende activiteiten op het programma. Wat ook niet zo
verwonderlijk is aangezien we nu in de Stille Week zitten op weg naar Pasen. Fijn dat ik juist op
de eerste dag van deze goede week in het ambt van dienaar des Woords bevestigd mocht
worden. Ik wens u allen een goede week toe: Gods zegen. En ik geniet nog even na van al het
moois wat er zich afgelopen zondag heeft afgespeeld.
ds. Nicolle Pronk

In memoriam mevrouw J.A. Groen-Klok

In memoriam van heer David Schols

Na een periode van ernstig ziek-zijn is op 78-jarige
leeftijd mevrouw Johanna Adolphina Groen-Kok
gestorven, 21 februari 2013.
Samen met Cor had ze van haar leven genoten, 56 jaar
waren ze getrouwd. Samen hadden ze ook veel gereisd,
eerst op de Solex, later met de auto, van Noorwegen tot
aan Zuid-Afrika. An was hoofd van de vrijwilligers van De
Lozerhof geweest en voordat ze voorzitster werd van
Comité Meeleven, was ze ook diaken.
Het bezoekwerk deed ze altijd met groot plezier en
leiding geven met groot enthousiasme en inzet. An hield
van haar medebroeders en -zusters, die zij haar
kerkvrienden en kerkvriendinnen noemde.
Dankbaar was zij dat zoveel mensen aan haar en ook
aan Cor dachten in haar tijd van ziek zijn.
Bij haar afscheidsdienst, die zij met haar nicht had
voorbereid, lazen we Psalm 121: “Ik hef mijn ogen naar
de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp komt
van de Here…”.
An, als ‘soldaat van het kruis’, klom steeds hoger de berg
op naar God,
Daar wist An stond de poort open voor haar naar het Rijk
van God.
Moge zij rusten in vrede,

26 februari 2013 is David Schols gestorven, op
83 jarige leeftijd.
Sinds 11 september 2012 was hij weduwnaar
van Ali Schols-Goossens.
Ze waren van jongs af aan samen geweest, in
de zandbak, op de HBS.
Ze kregen samen twee zonen: David en Ben.
Veel hebben ze gereisd, eerst met het gezin,
later samen. Reizen was hun leven, met de
auto, de trein.

Ds. Lucia van Rouendal

Ds. Lucia van Rouendal

Ze waren bijna 58 jaar getrouwd.
Helaas werd Ali ziek en ook David kreeg te
kampen met ziekte, allerlei infecties, die hem
uiteindelijk fataal werden.
Ondanks dat hij niet in de kerk kwam, was hij
op zoek naar God. Eén van zijn
lievelingsliederen, die bij zijn begrafenis
gespeeld werden, was “Blijf bij mij Heer…”. We
lazen uit de Bijbel Openbaring 21: De nieuwe
hemel en de nieuwe aarde”. Daar mocht David
heen gaan om voor eeuwig onafscheidelijk te
zijn met zijn vrouw Ali.
Immanuël: God zij met hem.
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Agenda

Activiteitenkalender

Handwerkclub
woensdag 3, 10, 17 en 24 april, 09.30 uur
Kaarten maken en knutselen

3-4 20.00 uur Moderamen
4-4 10.00 uur Amnesty
schrijfgroep
8-4 19.45 uur Kerkenraadsvergadering
25-4 19.30 uur Liturgiecommissie
29-4 20.00 uur Comm. Vorming &
Toerusting

Kaartclub
woensdag 3, 10, 17 en 24 april, 13.30 uur
Klaverjassen in een ontspannen sfeer

Gift

Zanggroep

dinsdag 2 april, 20.00 uur
Oefenen van liederen met een inhoudelijke uitleg

Avondgebed

woensdag 10 april, 19.30 uur
Zingen, stil zijn en bidden voor de wereld, de kerk en onszelf

Crea-ochtend
Kaarten maken

Ontvangen van N.N. een gift voor de
wijkkas van € 500,- .
Hartelijk dank.

donderdag 4, 11, 18 en 25 april, 09.30 uur

Koffie-ochtend
woensdag 10 april, 10.00 uur
Inloop voor iedereen die gezellig een praatje wil maken
Maaltijdgroep

kan door verbouwing van de bovenzaal deze
maand niet door gaan

Stap-in

kan door verbouwing van de bovenzaal deze
maand niet door gaan

Giften: Comité Meeleven.

Ontvangen giften tot 9 maart 2013 via: Gré de Bruin van N.N. € 5,00,
via Jany den Hollander van N.N. € 5,00, via Bep Kolenbrander van
N.N. € 10,00, €10,00 en €10,00,via Renata Holland van N.N.
€ 20,00. In totaal ontvangen 60,00. Hartelijk dank.

Vorming en Toerusting in Zuidwest

Namens de familie Witkamp heel
hartelijk bedankt voor het prachtige
bloemstuk dat Jan en ik (Adri)
zondag bij hen hebben gebracht. Ze
waren blij verrast en brengen langs
deze weg de hartelijke groeten aan
de Shalomgemeente. Ze moeten nog
wat wennen aan hun nieuwe
woonplek. Verder gaat het naar
omstandigheden goed met ze.
Met vriendelijk groet,
Jan & Adri Smit

Datum

Tijd

Locatie

Serie?

Groep, doelgroep,
initiatief

Inleider, leiding,
informatie

Onderwerp of titel

do 4 apr 2013

10:00 –
11:30

Ontmoetingskerk

Ja, 7e
ochtend

Senioren bijbelkring

André Hoek

Over het Johannesevangelie

ma 8 apr 2013

20:00 22:00

Ontmoetingskerkhal

Ja, 3e
avond

Dansen uit Israel,
tweede serie

Sarie Talsma,
PetraOudshoorn

Dansen gebaseerd op teksten uit het
Oude Testament

do 11 apr 2013

20:00 21:45

Ontmoetingskerk

Ja, laatste
Kunstkring
avond

Ds. Jacob Korf en
Petra Oudshoorn

Pelgrimstocht van de ruïne van Oud Eik
en Duinen naar de Abdij van
Loosduinen. Afsluiting: Kloostermaaltijd

ma 15 apr 2013

14:30 –
16:30

Bosbeskapel

Ja, 8e
middag

ma 15 apr 2013

20:00 22:00

Ontmoetingskerk,
hal

Ja, laatste Dansen uit Israel,
avond
tweede serie

Sarie Talsma, Petra Dansen gebaseerd op teksten uit het
Oudshoorn
Oude Testament

di 16 apr 2013

10:00 –
12:00

Bethelkerk,
gemeentecentrum

Ja, laatste
Leerhuis
ochtend

Ds. Nico Riemersma In hemelse sferen

do 18 apr 2013

19:30

Ontmoetingskerk

Ja,laatste
avond,

do 18 apr 2013

20:00 –
21:30

Abdijkerk

Ja, laatste
Kring
avond

Adrienne Vooijs

Dichter bij Dichten

do 18 apr 2013

20:00 21:45

Bosbeskapel

Ja, laatste
Luisterkring
avond

Ds. Olivier Elseman

Kerk en muziek
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Kring: Maandag middag
Ds. Lenie Vollebregt Voorbij de onmacht: de Bergrede
groep

Filmkring "Films die je
raken"

Haar naam was Sarah

Aanpassingen bovenzaal
Vanaf dinsdag 2 april is de bovenzaal tijdelijk
niet beschikbaar voor vergaderingen en
andere activiteiten. Dan ondergaat deze ruimte namelijk een
grondige opknapbeurt. We hebben er lang op moeten wachten, maar
op maandag 8 april begint de aannemer met het vernieuwen van de
vloerbedekking en de verbouwing van de keuken.
Zoals gebruikelijk brengen ook deze werkzaamheden enige overlast
met zich mee.
Uiteraard wordt geprobeerd zo veel mogelijk oplossingen te vinden
voor de probleempjes die er door ontstaan.
Zo wordt het koffiedrinken na de kerkdienst gewoon voortgezet.
Vanaf zondag 7 april gebeurt dat achter in de kerkzaal en in de hal
van de kerk.
Hoe lang de verbouwing precies gaat duren is niet bekend, maar we
rekenen wel op enkele enkele weken.
Piet Hamel

Kerkdiensten Shalomkerk

Kerkdiensten
in de tehuizen
Vrederust-West
12 april ds. F.B. Fennema
26 april pater Barendse
Diensten van 14.45-15.30 uur

Gulden Huis
6 april pater H. Hinfelaar
13 april Ds. O. Elseman
20 april pater H. Hinfelaar
27 april ds. A. Hoogerbrugge
Diensten van 10.30-11.15 uur

Lozerhof
7 april ds. M.A. Sijbrandij-Verbist
14 april ds. R. Drenth
21 april dhr. J. de Haan
28 april pater K. v.d. Geest
Diensten om 14.00 uur

10.00 uur

Zondag 7 april

Ds. Nicolle Pronk
Collecte 1. Diaconie; 2. Bloemenfonds

Bijbelrooster

Zondag 14 april

Ds. E. Bolhuis-Szabo, Hendrik Ido Ambacht
Collecte
1. Diaconie;
2. Eredienst en kerkmuziek

Zondag 21 april
Dienst van
Schrift en Tafel

Ds.K.H. Wigboldus, Den Haag
Collecte
1. Diaconie; 2. Wijkgemeente

Ma 1 april
Di 2 april
Wo 3 april
Do 4 april
Vrij 5 april
Za 6 april

Lucas 24:13-35
Lucas 24:36-53
Psalm 3
2 Sam. 16:15–17:14
2 Sam. 17:15-23
2 Sam. 17:24-18:18

Zondag 28 april

Ds. B. Schoone, Poeldijk
Collecte
1. Diaconie Kariboe Bibi;
2. Wijkgemeente

Zo 7 april
Ma 8 april
Di 9 april
Wo 10 april
Do 11 april
Vrij 12 april
Za 13 april

2 Sam. 18:19–19:9a
2 Sam. 19:9b-24
2 Sam. 19:25-41a
2 Sam. 19:41b-20:13
2 Sam. 20:14-26
2 Sam. 21:1-14
2 Sam. 21:15-22

Zo 14 april
Ma 15 april
Di 16 april
Wo 17 april
Do 18 april
Vrij19 april
Za 20 april

2 Sam. 22:1-20
2 Sam. 22:21-51
1 Kor. 15:1-11
1 Kor. 15:12-19
1 Kor. 15:20-28
1 Kor. 15:29-34
1 Kor. 15:35-49

Zo 21 april
Ma 22 april
Di 23 april
Wo 24 april
Do 25 april
Vrij 26 april
Za 27 april

1 Kor. 15:50-58
2 Sam. 23:1-7
2 Sam. 23:8-39
2 Sam. 24:1-14
2 Sam. 24:15-25
Psalm 5
Hebr. 1:1-14

Zo 28 april
Ma 29 april
Di 30 april
Wo 1 mei
Do 2 mei

Hebr. 2:1-18
Hebr. 3:1-19
Hebr. 4:1-13
Psalm 6
Hebr. 4:14–5:10
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Protestantse Wijkgemeente Bouwlust-Vrederust

Kerkgebouw Vrederustlaan 96, 2543 ST Den Haag. Tel. 3667494
www.shalomkerk.nl
Predikant:

Voor al uw christelijke
lectuur, muziek en kaarten

Ds. Nicolle Pronk, tel. 0617516451
Ook bereikbaar via pastorale conactadressen

Pastorale contactadressen

Chr. Boekwinkel

Riet Blok, tel. 3213444 en Philip den Heijer (tijdelijk niet bereikbaar)

‘De Smidse’

Scriba
Dhr. G. (Guus) van der Horst Drapeniersgaarde 130, 2542 VT Den Haag
Tel. 3292511. E-mail: g.vanderhorst@hotmail.nl

Penningmeester
Dhr. R.C.M. (René) Denie

Leyweg 1124 2545 GZ Den Haag
Tel. 3214112. E-mail: renedenie60@hotmail.nl
Banknummer: 635814730 t.n.v.
CKV Protestantse Gemeente 's-Gravenhage o.v.v. KB Bouwust-Vrederust

Plein 5, Wateringen
Openingstijden:
woensdag t/m vrijdagmiddag
van 13.30-17.00 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

TEL. 0174-270052

Afdeling Den Haag

Maak de PCOB sterk
en wordt lid
U kunt zich aanmelden bij:
Mevrouw C.C.A. de Haan
tel. 3665038
Inlichtingen bij:
De heer A.G. Tulling
tel. 3858611

Als u bij
Elvira niet
slaagt, dan
slaagt u
nergens !!!
Iedere week
Nieuwe
Modellen !
Wij hebben
Maat 38-50 !
Bouwlustlaan 107
Den Haag
Tel. 070 3675952

Het nieuwe liedboek in diverse uitvoeringen
Verschijnt 25 mei 2013
U KUNT NU ALVAST BIJ ONS RESERVEREN!!!
Loosduinse Hoofdstraat 300
2552 AN Loosduinen
Tel: 070-3977731
E: info@boekhandelkroon.nl
I: www.boekhandelkroon.nl
Twitter: @boekhandelkroon.nl

