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Wij doen vandaag onze Eerste Heilige Communie. 
 
 
 
 
Annabel Weel 
Cas Kwekkeboom 
Celeste Verkerk 
Christian Yosif 
Giulietta van Gorkom Rodriguez 
Isaac Kahlman 
Lavinia Della Vedova 
Lorenzo Della Vedova 
Najma Sarhan 
Philippa Penne 
Rocco Rijnhold 
Simon Hazelberg 
Tobias Schimmel 
Victor Pool 
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Openingslied: Wees welkom allemaal 
 
Wees welkom allemaal 
wees welkom eenmaal andermaal 
we hebben hier een uurtje feest 
met mensen één van hart en geest 
dat maakt het leven fijn 
voor groot en voor klein. 
 
Wees welkom allemaal 
en luister naar een mooi verhaal 
van Jezus die de mensen kent 
hoe groot of ook hoe klein je bent 
Hij wil er altijd zijn 
voor groot en voor klein, 
 
Wees welkom allemaal 
een beetje stil en geen kabaal 
maar zingen mag je allemaal 
met zingen bid je wel tweemaal 
dus zing maar met ons mee 
en bid vandaag voor twee. 
 
 
De pastoor komt binnen met de kinderen 
 
 
Kruisteken en begroeting 
 
 
De kinderen zeggen hun naam 
 
 
Welkom door Julia Vytopil, moeder van Isaac 
 
 
Aansteken van de paaskaars door Isaac 
 
Wie geeft ons licht, warmte en kleuren, 
Wie geeft ons leven levenslicht, wij danken U God.  
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Onze reis in 10 stappen door Lorenzo 
 
Wij, de communicanten, zijn 31 oktober gestart met het 
project: Het licht op ons pad. 
Iedere maand kwamen we bij elkaar, baden het Onze Vader 
en het Wees gegroet Maria en spraken over het leven van 
Jezus en wat dit betekent in ons leven. Wat is het geloof en 
wat is de kerk? Waar is onze plek in de kerk? 
Met bidden, knutselen, zingen en praten kwamen we steeds 
een stapje dichter bij Jezus. 
Op het prikbord achter in de kerk kwam na elke 
voorbereiding een samenvatting van wat we gedaan 
hebben, zo kon u ons volgen waar we mee bezig waren.  
Met heel veel plezier hebben wij deze weg gevolgd en 
vandaag mogen wij, na al die maanden werken, 
onze Eerste Heilige Communie doen. 
 
 
Gebed om vergeving 
 
V: Alle mensen maken wel eens fouten, wij gaan met 

onze eigen woorden vragen of God, onze Vader, ons 
wil vergeven. 

 
A: Goede Vader in de hemel, wij doen allemaal wel eens 

iets dat niet goed is. Wij vergeten wel eens wat, wij 
zijn ook wel eens onvriendelijk.  
Wij spelen soms niet eerlijk, wij geven anderen wel 
eens de schuld. Wij hebben daar spijt van God. 

 
V: God zal ons altijd vergeven, als wij dat aan hem 

vragen. Hij zal ons zegenen en ons helpen zolang wij 
leven. 

 
A: Amen 
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Lied: Glory to God 
 
Glory to God, glory to God, Glory in the highest. 
Glory to God, glory to God, Glory in the highest.  
 
To God be glory for ever. 
To God be glory for ever. 
 
Alleluia, amen. 
Alleluia, amen. 
 
 
Openingsgebed 
 
 
Evangelie    
 
V: De Heer zij met U. 
A: En met uw geest. 
V: Uit het heilige Evangelie van onze Heer Jezus 

Christus volgens Lucas 
A: Lof zij U Christus. 
 
 
Op een dag vertelde Jezus de mensen over het Rijk van God 
en Hij maakte de zieken beter. Tegen de avond kwamen de 
twaalf naar Hem toe en zeiden: “Stuur de mensen weg, om 
in de dorpen en gehuchten in de omgeving eten en 
onderdak te zoeken. Want deze plaats is afgelegen” 
Maar Hij antwoordde: “Geven jullie hen maar te eten”. 
“Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen”, 
zeiden ze,“ of moeten we soms voor al die mensen eten 
gaan kopen?’ Er waren zo’n vijfduizend mannen. 
Hij gaf nu zijn leerlingen de opdracht: “Laat ze gaan zitten 
in groepen van ongeveer vijftig mensen.” Dat deden ze en 
iedereen ging zitten. 
Toen nam Hij de vijf broden en de twee vissen. 
Hij keek omhoog naar de hemel, en sprak een zegengebed 
erover uit. Toen brak Hij ze in stukken en gaf ze aan de 
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leerlingen. Die moesten ze uitdelen aan de mensen. Alle 
mensen aten tot ze genoeg hadden. Wat overbleef, haalden 
ze op. Het waren twaalf manden met brokken. 
 
Zo spreekt de Heer  
A: Wij danken God. 
 
 
Woord van de pastoor 
 
 
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. 
Vandaar 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. 
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Lied: It’s me oh Lord  
 
It’s me, it’s me oh Lord 
Standing in the need of prayer    2x 
 
Not my father, not my mother, 
but it’s me oh Lord 
Standing in the need of prayer    2x 
 
Not my brother, not my sister 
but it’s me oh Lord 
Standing in the need of prayer    2x 
 
Not my deacon, not my leader 
but it’s me oh Lord  
Standing in the need of prayer    2x 
 
Intentiekaars aansteken door Christian 
 
Voorbede door Najma, Philippa, Victor en Giulietta 
 
God luistert heel graag naar de gebeden die Maria bij Hem 
brengt. In veel communievieringen in ons Bisdom bidden 
communicanten een Weesgegroet voor andere kinderen die 
in deze tijd ook hun eerste H. Communie ontvangen. Zo zijn 
zij in gebed verbonden met elkaar en met Jezus en Zijn 
Moeder Maria. 
 
Ook wij willen tot Maria bidden samen met onze 
communicanten. 
 
Moeder Maria, 
Wij bidden tot U omdat U de Moeder van Jezus bent en 
omdat U juist aan kinderen hebt gevraagd om te bidden. 
We willen U danken voor uw zorg als Moeder van ons 
allemaal. Wij zijn een grote familie van elkaar. Daarom 
vragen wij uw gebed en bescherming voor alle 
communicanten in ons Bisdom.  
 



8 
 

Lieve Moeder Maria, bid voor ons. 
 
A: Wees gegroet Maria, 

Vol van genade. 
De Heer is met U. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 
en gezegend is Jezus, 
de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God, 
bid voor ons zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. Amen. 

 
Intermezzo: 
Fluitstuk door Lavinia, Celeste, Machteld en Roos 
 
Collecte  
Er wordt niet gecollecteerd. U kunt uw gaven doneren 
in de collectemandjes bij het verlaten van de kerk. 
 
Collectelied: Geef mij kracht 
 
Refrein:  Geef mij kracht, heel mijn leven, Heer (3x)  

o, geef mij kracht. 
 
Ik ben mens, onder velen, Heer,  
ik ben mens, zoals velen, Heer,  
ik ben mens, 'k wil geloven, Heer,  
o geef mij kracht.    Refrein 
    
Steeds op zoek naar de waarheid, Heer,  
steeds op zoek naar de liefde, Heer,  
steeds op zoek naar de eenheid, Heer,  
o geef mij kracht.    Refrein  
 
Voor uw dienst wil ik leven, Heer,  
voor uw dienst wil ik geven, Heer,  
voor uw dienst wil ik werken, Heer,  
o geef mij kracht.    Refrein  
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Aandragen van de gaven door Simon, Cas en Annabel 
 
V: Bidt broeders en zusters……. 
A: Moge de Heer dit offer uit Uw handen aannemen, 
 tot lof en eer van Zijn naam, 
 tot welzijn van ons en van heel Zijn heilige kerk. 
 
 
Gebed over de gaven 
 
Prefatie 
 
V: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
V: Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Wij danken U, God. U hebt ons geschapen om op weg te 
gaan naar U en in liefde te leven met elkaar. U geeft ons 
ogen om elkaar te zien en een mond om met elkaar te 
praten. U legt de liefde in ons hart om niet alleen al het 
goede met elkaar te delen, maar ook al wat moeilijk is.  
Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn. 
Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven. 
En met alle heiligen en engelen zeggen wij: 
 
A: Heilig, heilig, heilig de Heer,  

de God der hemelse machten. 
 Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
 Hosanna in den hoge. 
 Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
 Hosanna in den hoge. 
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Eucharistisch gebed 
 
Ja, God. U bent heilig en goed voor ons en voor alle 
mensen. Wij danken U vooral voor Jezus Christus, Uw Zoon. 
Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U in de steek 
gelaten hadden en niets meer met elkaar te maken wilden 
hebben. 
 
Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd 
wie wij zijn: broers en zusters van elkaar, kinderen van U, 
onze Vader. Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze 
tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan. Goede Vader, 
heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij Lichaam en 
Bloed worden van Jezus Christus, Uw Zoon. 
 
Want op de avond voordat Hij Zijn leven voor ons gaf, was 
Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam 
brood, dankte U, brak het en gaf het hun, en zei: 
 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 
LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 
Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, 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. 
 
Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en 
dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer 
heeft Hij aan de kerk gegeven:  zo vieren wij Zijn dood en 
verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: neem 
ons op in uw liefde samen met Jezus Uw beminde Zoon. Hij 
is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven 
gegeven. 
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Daarom zingen wij: 
A: Goede God, wij loven U, 
 Goede God, wij danken U. 
 
V: Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons. 
 
A: Goede God, wij loven U, 
 Goede God, wij danken U. 
 
V: Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer 
 verschijnen. Als Uw Rijk gekomen is, zijn pijn en 
 tranen, honger en verdriet voorbij.  
 
A: Goede God, wij loven U, 
 Goede God, wij danken U. 
 
V: Vader, U hebt ons uitgenodigd 
 om hier aan deze tafel te eten van het brood, 
 het Lichaam van Christus onze Heer; 
 zo maakt U ons blij door de Heilige Geest. 
 
Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk en geef 
dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht. 
Denk, Heer aan Paus Franciscus, aan onze bisschop 
Johannes en aan alle andere bisschoppen. Help iedereen die 
een leerling van uw Zoon wil zijn: laat hen vrede en 
vreugde brengen aan alle mensen. 
 
God onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij 
Christus Uw Zoon, samen met Maria, Zijn Moeder en met 
alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd 
bij U zijn. 
 
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. 
 
A: Amen. 
 



12 
 

Onze vader door communicanten 
 
V: Laten wij bidden tot God onze Vader 

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 
Communicanten: 
 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. 

 
V: Verlos ons Heer van alle kwaad, geef vrede in onze         

dagen dat wij, gesteund door uw barmhartigheid 
 vrij mogen zijn van zonden en beveiligd tegen alle 
 onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus 
 Messias, Uw Zoon. 
 
A: Want van U is het Koninkrijk en de Kracht en de 

Heerlijkheid in Eeuwigheid. 
 Amen. 
 
Vredeswens 
 
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan Uw Apostelen gezegd: 
Vrede laat ik u; mijn vrede geef ik u. Let niet op onze 
zonden, maar op het geloof van Uw kerk; vervul uw belofte: 
geef vrede, in Uw Naam en maak ons één. 
Gij, die leeft in eeuwigheid. 
 
A: Amen 
V: De vrede des Heren zij altijd met u 
A: en met uw geest 
V: wenst elkaar de vrede 
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Lied: Dona nobis Pacem 

Lam Gods 
 
V: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld 
A: Ontferm U over ons 
V: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld 
A: Ontferm U over ons 
V: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld 
A: Geef ons de vrede 
 
V: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
 Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
 wereld 
A: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
 maar spreek en ik zal gezond worden. 
 
Communie 
 
De kinderen gaan nu voor het eerst ter communie 
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Lied: Geef mij nog 5 minuten 
 
Geef mij nog vijf minuten voor 
De brief die ik niet schreef, 
En waardoor in een mensenhart 
Een koude leegte bleef. 
Geef mij nog vijf minuten Heer, 
Voor ’t woord dat ik niet sprak 
Waardoor ik in een mensenhart 
Misschien iets kostbaars brak. 
 
Geef mij nog vijf minuten voor 
Een lach, spontaan en blij, 
Waardoor ik warmte breng en sfeer 
In huizen rondom mij. 
Heer, geef mij vijf minuten voor 
Een traan die ik niet liet, 
Zo bleef een ander eenzaam en 
Alleen met zijn verdriet. 
 
Geef mij nog vijf minuten voor 
Wat ik niet heb gedaan, 
Ofschoon U vele kansen gaf, 
Die ik voorbij liet gaan. 
Geef mij nog tien minuten Heer, 
Misschien dat het wat wordt. 
Ach geef mij een heel leven Heer, 
Minuten zijn zo kort….. 
Minuten zijn zo kort….. 
Minuten zijn zo   KORT 
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Lied: Alles wat ademt- Rob de Nijs  
 
Vrede is ver, verder dan ooit, 
zo dicht bij huis rusten de wapens nooit. 
Wat heeft de angst met ons gedaan? 
Laat alles wat ademt in vrede bestaan. 
 
Macht speelt met macht een donker spel, 
bang voor elkaar dreigen ze met de hel. 
Leer nu of nooit samen te gaan, 
laat alles wat ademt in vrede bestaan, 
alles wat ademt in vrede bestaan. 
 
Hoe vreemd ook de taal, je kunt hem verstaan, 
laat alles wat ademt in vrede bestaan, 
alles wat ademt in vrede bestaan. 

Lied: Op je rug in het gras 
 
Lig je op je rug in het gras 
Heel de hemel langs te turen 
Naar de sterren daar te gluren 
En je ziet er alsmaar meer: 
Poolster, kleine, grote beer. 
God, wat bent u groot! 
 
Lig je op je rug in het gras 
Even naar jezelf te kijken, 
Even maar te vergelijken: 
Wat stel jij dan nu nog voor? 
En de aarde draait maar door. 
God, wat zijn wij klein! 
 
Lig je op je rug in het gras, 
Denk je nog wat ogenblikken: 
U laat ons niet zomaar stikken, 
Want u hebt ons zelf gewild. 
Van een baby wordt u stil. 
God, wat bent u groot! 
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Vogels, vliegers, fladderaars, 
Steenbok, stekelbeest en baars 
Hoog en droog of diep in het water, 
Grommend of alleen gesnater, 
Op die alle mag ik passen, 
Piepklein of allang volwassen, 
God, wat bent u groot! 
 
 
Gebed na de communie 
 
 
Bedankjes overhandigen door Tobias en Rocco 
 
Dankwoord namens de communicanten en hun 
ouders door Anita Verkerk, moeder van Celeste 
 
 
Mededelingen en zegen 
 
 
Slotlied: Kom, ga mee 
 
Kom ga mee, geef ieder een hand, 
Samen bouwen aan een nieuw land. 
Het rijk van God leeft diep in je hart, 
Vandaag begint een nieuwe start. 
 
Kom ga mee, jij hoort er ook bij, 
Sluit je aan bij ons in de rij. 
Al woon je hier of ver uit de buurt, 
Verdeeldheid heeft te lang geduurd. 
 
Kom ga mee, bouw door aan zijn stad, 
Het werk verdeeld, zo doet ieder wat. 
Zijn boodschap is al vaker verteld, 
Je weet dat die voor jou ook geldt 
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Gebedjes en tekeningen van de kinderen 
 
Rocco 
 
Lieve Heer, 
Ik bid dat iedereen gezond mag zijn, 
ook mijn lieve Xena. Dat is fijn. 
Laat mij vrij en kom erbij, lieve Heer. 
Geef mij moed, dan komt alles goed. 
Kom in ons hart, dan ben je nooit apart. 
Samen zijn we in de kerk en samen zijn wij stoer en sterk. 
 

      
 
Cas 
 
Lieve God, 
Ik wil bidden dat de opwarming van de aarde stopt. 
Amen 
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Victor 
 
Bedankt dat ik groeien mag. 
In de lente wordt alles weer mooi. 
De blaadjes komen weer aan de bomen en je ziet weer 
prachtige bloemen en soms een lammetje in de wei.  
Het is een wonder. Alles begint te leven en te groeien. 
Lieve God, dank U wel dat alles weer groeit en dat ik steeds 
groter word. Amen 
 
 
 

     
 
Annabel 
 
Vrede aan de mensen 
aan alle mensen om ons heen 
niet meer vechten, oorlog voeren 
vrede nu voor iedereen 
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Lavinia 
 
Oma, ik hou van jou. 
Ik wens dat ik snel weer naar je toe kan. 
Lieve oma, ik hou van jou. 
Veel succes oma. 
 
 
 

    
 
 
 
Lorenzo 
 
Rozen zijn rood 
viooltjes zijn blauw 
God, ik hou van jou 
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Simon 
 
Lieve God, 
Ik zou in een veilige wereld willen wonen, zonder oorlog. 
Ik vraag aan God om mijn familie te beschermen en om 
andere kinderen in deze wereld te beschermen. 
Dankjewel voor de goede dingen in mijn leven. 
Amen 

      
 
 
 
Giulietta 
 
Heilige vader, 
bedankt voor al je zegen. 
Help mij accepteren wat ik niet kan veranderen. 
Bescherm mij en al mijn familie voor al het kwade. 
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Philippa 
 
Onze Vader, 
mijn familie is soms lief, maar ook soms niet lief, 
want soms doen ze niet leuk tegen mij. 
Ik ben ook soms een beetje stout, maar iedereen kan ook 
fouten maken toch? Want soms zeg je wat verkeerd, maar 
dat kan gebeuren, want dat is normaal. Maar maakt God 
ook fouten. Dat kan wel gaan gebeuren. 
Amen 
 

       
 
 
Isaac 
 
Hoi God, 
Ik zou heel graag opa willen zien 
en Rusland moet stoppen met de oorlog. 
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Najma 
 
Heer Jezus Christus, 
zoon van de Vader, 
zend nu uw geest over de aarde. 
Laat de heilige geest wonen in de harten van alle 
volkeren, 
opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen 
en oorlog. De heilige maagd Maria en het heilige brood 
van Jezus. 
 

        
 
 
 
Christian 
 
Ik wil dat Jezus terugkomt. 
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Celeste 
 
Lieve Heer, 
In Oekraïne is oorlog. Ik vind het erg voor de mensen die 
daar wonen. Ik zou willen vragen of u vrede wil brengen 
en goed voor Tijger wil zorgen. 
 
 
 

          
 
 
Tobias 
 
Nooit meer oorlog is beter voor de wereld. 
Lieve God, mag er altijd vrede zijn? 
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Wij hebben een fijne eerste Heilige Communie gevierd. Wij 
willen iedereen bedanken die heeft geholpen om er zo’n 
mooie dag van te maken.  
 
In het bijzonder bedanken wij pastoor Carlos Fabril, Ans 
Baaij, Karin Veen, Roos Veen en Machteld van Thienen. Zij 
hebben ons in de afgelopen periode met veel tijd, energie 
en plezier begeleid en er mede voor gezorgd dat wij een 
mooie dag hebben beleefd. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matteüs 19:14 
Laat die kinderen tot Mij komen en houd ze niet tegen, want 
het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij. 
 


