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De lege hemel  (Marjan Slob) –                    
boek over eenzaamheid. 
Dit stukje is geen boekbespreking, dat kan ook 
niet, want ik heb het boek niet gelezen. Het is 
een enkele overpeinzing naar aanleiding van 
een lezing en een gesprek over ‘De lege 
hemel’, georganiseerd door Cultura.  
De uitdrukking ‘De lege hemel’ is terug te 
vinden bij Blaise Pascal, die op een gegeven 
moment in zijn leven beseft dat hij door te 
denken en steeds maar verder te denken de 
hemel heeft leeggedacht. Als alles te 
bedenken valt, als zelfs de planeten volgens 
een uit te rekenen stramien hun wegen gaan, 
dan zou je zomaar tot de conclusie kunnen 
komen dat er geen God bestaat. En dat besef 
zorgde voor een fundamentele eenzaamheid 
bij deze 17e eeuwse filosoof en natuurkundige. 
Eenzaamheid omschrijft Slob als het lijden 
vanwege een gebrek aan verbinding. Die 
verbinding kan met mensen zijn, maar ook met 
de natuur of God, en zelfs met jezelf. 
Eenzaamheid is een gevoel. Je hoeft niet per 
sé alleen te zijn om je eenzaam te voelen: in 
het midden van een volle kerk kun je 
eenzaamheid ervaren. Eenzaamheid kan 
niemand aan je zien, alleen-zijn wel. 
Hulpverleners of andere anderen kunnen dus 
wel denken dat jij eenzaam bent, maar dat 
hoeft niet zo te zijn. Het is jouw gevoel – en de 
ander kan alleen weten of jij eenzaam bent als 
je dat zelf aangeeft. Volgens Slob is het dan 
ook noodzakelijk om eerst te checken bij 
mensen of ze eigenlijk wel eenzaam zijn 
voordat je iets voor hen gaat doen. Want als je 
iemand zo maar meesleept naar het theater of 

naar de bingo kan de ander juist in de 
mensenmassa eenzaamheid ervaren omdat 
hij of zij niet gehoord wordt. 
Ze vertelde verder dat zij mensen die 
toegeven dat ze zich wel eens eenzaam 
voelden sympathieke mensen vindt. Omdat 
eenzaamheid samenhangt met een 
gevoeligheid.  Mensen die eenzaamheid 
hebben ervaren weten dat aandacht voor 
anderen nodig is, en zij weten óók dat 
aandacht voor zichzelf nodig is. Het zou mooi 
zijn, en misschien is daar wel het menselijk 
streven naar, dat het zorgen voor en het 
gezorgd worden in balans is. Maar dit laatste 
is een overpeinzing van mezelf. Ik kwam erop 
omdat het gesprek op dit punt haakte aan de 
opleiding contextueel denken die ik volg: de 
mens is een relationeel wezen en geneigd om 
recht te doen aan de ander en aan zichzelf. 
Een mens geeft en ontvangt in relaties, met 
andere woorden: zij/hij zorgt en hij/zij laat voor 
zich zorgen, en dat alles op een manier die 
passend is voor allebei. Maar wat nou als er 
niemand/niets is om voor te zorgen? Of 
andersom, als er niemand is die geeft aan 
jou?  
Hoe goed en hoe mooi én noodzakelijk het 
sturen van een kaartje ook is: eenzaamheid 
los je er niet zomaar mee op. Bij het echte 
lijden aan het hebben van geen verbinding zou 
één van de sleutels wellicht kunnen liggen in 
presentie: het aanwezig zijn bij de eenzame. 
Niet omdat je zelf een bepaald plan hebt voor 
de ander, maar om er gewoon te zijn en te 
luisteren wat het verlangen van de ander is. 
Een andere sleutel ligt volgens Slob in de 
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hand van diegene die eenzaam is: die zou 
zich moeten openstellen voor verbinding. In de 
praktijk zou dat kunnen door je open te stellen 
voor de ander door bijvoorbeeld aan de ander 
kunnen vragen hoe het eigenlijk met hem of 
haar gaat.  
Zo gezegd lijkt het wel heel simpel, maar 
iedereen weet dat die eerste stap niet zo 
simpel ligt. Er is niet voor niets nog steeds 
zoveel eenzaamheid in Nederland – en dus 
ook in Ede. Maar als we allemaal nou eens 
een piepklein stapje richting de ander zouden 
zetten.  Een piepklein stapje in zorgen en voor 
je laten zorgen.. 
Jan-Peter Prenger 

Bij de vieringen 
Op 14 maart lezen we uit Johannes, hoofdstuk 
6, vers 4 tot en met 15: het verhaal over vijf 
broden en twee vissen. En het blijkt genoeg te 
zijn voor iedereen. Ik weet nog niet precies 
hoe ik dat met elkaar moet rijmen, maar we 
gaan het ook hebben over een groene kerk. 
Erik zorgt voor de muziek en Hans en Jos 
zullen zingen.  
21 maart opnieuw een gedeelte uit Johannes, 
nu uit hoofdstuk 12, vers 20-33, met de 
intrigerende, maar tegelijkertijd ook moeilijk te 
begrijpen zin: wie zijn leven liefheeft verliest 
het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, 
behoudt het voor het eeuwige leven. Met 
Paula op de piano.  
Voor de viering van 28 maart heten we Loes 
van Laar weer van harte welkom! Een 
bekende en zeer gewaardeerde voorganger 
die vanuit Vrijzinnig Ede bij ons de viering zal 
leiden. Het zal wel weer anders dan anders 
gaan.. Erik speelt. 
1 april witte donderdag begint de viering om 
19.30 uur. We vieren de maaltijd van de Heer 
en lezen eens een keer niet de voetwassing, 
maar in plaats daarvan Mattheus 26, vers 26-
30, waar Jezus brood en wijn voor het laatst 
deelt met zijn leerlingen. De viering eindigt met 
de ontluistering: de kerkelijke attributen 
worden weggehaald, over blijft een lege, 

verstilde, kale kerk. Haast zoals die de laatste 
weken al is, maar nu nóg leger. Elly bespeelt 
de piano. 
Goede vrijdag, 2 april, begint de viering ook 
om 19.30 uur. We staan stil bij de 14 staties 
(de schilderijen)  van de kruisweg. Met muziek 
door Tanja en enkele leden van het koor. 
3 april stille zaterdag (19.30 uur i.v.m. 
avondklok) beginnen we sober– met bidden en 
waken. We gaan door de woestijn, langzaam 
richting het beloofde land. En voorzichtig 
ontwaakt Nieuw Licht, steken we een kring 
van kaarsen aan en vernieuwen we onze 
doop/geboorte. Ook tijdens deze viering zullen 
het koor en Tanja voor de muziek zorgen. 
Paaszondag, 4 april, vieren we met nog 
steeds heel weinig kerkgangers (daar ga ik op 
dit moment helaas nog steeds van uit) tóch de 
opstanding! Beter gezegd: als er al een 
moment is waarop we  Pasen moeten vieren, 
dan is het juist nu. Want we kunnen zo goed 
een beetje hoop gebruiken. En dan kan het 
echt helpen om op te horen van de verhalen 
die daarover vertellen. En laten we wel zijn - 
de geschiedenis heeft bewezen dat er een 
doorkomen aan is! Ook al duurt het nog zo 
lang en is het een hard gelach: geen zee is te 
hoog, geen ravijn te diep, geen woestijn te 
heet en het virus heeft niet het laatste woord!  
We lezen Johannes 20: 1-18, het meest 
bekende opstandingsverhaal met prachtige 
symboliek en volop menselijkheid. Met hopelijk 
Susan weer als pianiste. 
Jan-Peter Prenger 
 

Gebruik de Givt -App  
Gemakkelijk voor iedereen: jaaroverzicht van 
giften via Givt app ten behoeve van 
belastingaangifte. Het totaal van je wekelijkse 
giften loopt in een jaar best op. Reken maar 
mee:  50 weken X 3 giften is 150 giften X het 
gemiddelde bedrag per gift, dan kom je snel 
aan een bedrag dat de moeite waard is om dit 
bij je jaarlijkse (Kerkbalans) bijdrage en 



3 
 

andere giften op te tellen en dit met je 
belasting aangifte te verrekenen. 
Meerdere Emmaüsgangers gebruiken voor 
belastingaftrek de z.g. collectebonnen, deze 
worden bij gebruik van de Givt-App overbodig, 
dat scheelt op het Kerkelijk Bureau eveneens 
de nodige administratieve handelingen. 
Wanneer we de vieringen weer kunnen 
bijwonen kunt u de Givt-App blijven gebruiken. 
Je hoeft dan geen (gepast) geld meer mee te 
nemen, bovendien hebben de vrijwilligers van 
de Dienst aan de Wereld na de dienst minder 
gedoe met geld, bonnen, registratie, bewaring 
en afdracht hiervan. 
Via  Givt geef je binnen 60 seconden aan de  
collectes, dat is sneller dan 3 aparte 
overschrijvingen via de bank.  
De Givt-organisatie boekt de ontvangen 
bedragen over op de door ons aangegeven 
bankrekeningen  
De Givt-App is voor iedereen een WIN WIN 
ding, dus als u op deze manier wilt geven zet 
de app dan op je telefoon. 
Je kunt de Givt-App vinden in je App-store  of 
door scannen van de Givt-QR-code. 
 

 
En als je het niet goed weet hoe het werkt kun 
je contact opnemen met Cor (0318-621132) of 
Mies  (06-53606045), zij helpen je daar graag 
bij. 
De CoRa beveelt deze manier van delen van 
harte bij jullie aan.  
Mies  van Steenbergen en Cor van Boven 
 
 

Kerkdiensten 
Online live, of later te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events  
Komt u er niet uit? Neem dan contact op met 
Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, 

dussen.maarten@net.hcc.nl 
 
Aanvang 11:00 
14 mrt ds. Jan-Peter Prenger 
21 mrt ds.  Jan-Peter Prenger 
28 mrt mw. Loes van Laar 
 Palmzondag 
 1 apr ds. Jan-Peter Prenger 
 Witte Donderdag  19:30 uur 
 2 apr ds. Jan-Peter Prenger 
 Goede Vrijdag  19:30 uur 
 3 apr  ds. Jan-Peter Prenger 
 Stille Zaterdag  19:30 uur 
 4 apr ds. Jan-Peter Prenger 
 Eerste Paasdag  
11 apr pastor Hans Lucassen 
18 apr ds. Jan-Peter Prenger 
25 apr mw. Marieke de Vries 

Voorbede 
Voorbede bij vieringen met Jan-Peter, kun je  
mailen jpcprenger@gmail.com ,wel graag 

vóór vrijdag. Whatsappen kan tot vlak voor de 
voorbede naar: 06-13848477. 

Collectes 
Collectes februari 2021. 
07-02 Kerk in Actie  € 87,50 
 Pastoraal in de wijk € 36,70  
 Bloemen € 12,70  
14-02 Kerk in Actie € 83,00 
 Pastoraal in de wijk € 37,00  
 Bloemen € 15,75 
21-02 Kerk in Actie € 52,50 
 Pastoraal in de wijk € 22,00 
 Bloemen  € 10,00  
28-02 Kerk in Actie, Lactare € 59,50 
 Pastoraal in de wijk € 30,50 
 Bloemen €  6,00  
Vriendelijke groet Kitty van Voorst

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events
mailto:dussen.maarten@net.hcc.nl
mailto:jpcprenger@gmail.com
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Pastoraat 
Je hoort steeds meer mensen zeggen dat ze 
er nu wel echt helemaal klaar mee zijn. Velen 
zijn moe, de creativiteit ebt weg, iets 
ondernemen wordt lastiger, de lontjes worden 
korter, mensen vervelen zich, en soms, soms 
lopen de spanningen binnenshuis op. Wat we 
nodig hebben zijn vergezichten die niet meer 
te ver weg zijn. Mensen hebben mensen 
nodig. Aanspraak, iets verfrissends, gezien en 
gekend worden. Een hand, een praatje, 
menselijk contact geeft energie en het leven 
kleur. In de bijbel wordt heel vaak gesproken 
over de komst van het Koninkrijk van God. In 
onze situatie zou je zomaar kunnen zeggen 
dat dit koninkrijk aanbreekt op het moment dat 
alle beperkingen opgeheven worden en het 
virus is uitgedoofd..  Laten we hopen dat we 
iets van hoop en moed ontdekken in de 
verhalen, de liederen, de rituelen en de 
muziek van de vieringen rond Pasen! Wat zou 
het mooi zijn als we iets van energie 
terugvinden.. 
Gelukkig klinken er in deze lockdown ook 
goede berichten: Zo mocht Sonja de Milt weer 
terug naar haar eigen huis. Vanwege een val 
is ze een poos in de Nieuwe Klinkerberg 
opgenomen geweest. Ze laat ons weten dat ze 
blij was met de bloemen die ze vanuit de kerk 
had gekregen en wil meteen graag iedereen 
bedanken voor alle kaarten die ze heeft 
ontvangen! 
In memoriam: Herman Posthuma 
Na een periode van afnemende gezondheid is 
Herman Posthuma op 7 februari op 87e jarige 
leeftijd overleden. Herman was een 
echtgenoot en vader die er gewoon was. 
Eigenlijk is dat helemaal niet ‘gewoon’, maar 
toch was hij er. Toen Herman werkeloos werd 
en Henny wel een baan kon vinden hebben ze 
van de een op de andere dag de rollen 
omgedraaid. Herman zorgde voor thuis en 
Henny werkte buitenshuis. Herman leerde 
alles wat er komt kijken bij het huisman zijn, 
zorgde voor het huis en de kinderen en, dat 
werd tijdens de gedachtenisdienst steeds weer 

benadrukt, ook al was hij geen uitvoerige 
prater en vond hij het ook best ingewikkeld om 
het achterste van zijn tong te laten zien of te 
spreken over dat wat hem ten diepste 
bezighield: hij was er. Je kon er van op aan 
dat hij er was. Veilig, betrouwbaar. Zo werd 
het verwoord door Erik en het klonk ook in de 
overdenking van Hans Lukassen, met daarbij 
mooie en passende woorden uit Exodus:  Ik 
ben – ik zal zeker zijn. Moge het zo zijn. We 
wensen Henny, Erik, Mattijn en Leanne, Inge 
en Renée, Albert Jan, Kitty en Mike die 
nabijheid van God toe. 
Jan-Peter Prenger 

Emmaüsganger uitgelicht 
In deze rubriek maken we kennis met één van 
onze Emmaüsgangers.  
De uitgelichte persoon kiest de volgende 
kandidaat voor het interview. 
 
Deze keer is dat Toos Bloot  
 
Hoe ben je bij Emmaüs terechtgekomen? 
In 1993 ben ik in Ede komen wonen. Ik ging 
daarvoor niet meer naar de kerk. 
Ton van Kampen kwam langs als 
contactpersoon van Emmaüs en vertelde over 
Emmaüs. Vijf kerken bij elkaar dat klonk wel 
bijzonder. Ik ging naar de kerk in de gymzaal 
en vond het direct leuk. In de eerste jaren ging 
mijn vriendin ook  mee. Zij vond de 
Maaltijdviering in de kring heel mooi. 
Het zingen vind ik belangrijk. De liederen die 
we in Emmaüs zingen zijn erg mooi. 
Het mooie van Emmaüs is dat iedereen 
welkom is. Iedereen mag er zijn. 
Ik ben nog steeds enthousiast over Emmaüs. 
Jammer is wel dat er in de loop van de tijd 
mensen zijn vertrokken om diverse redenen. 
 
Wat wil je graag delen over jezelf? 
De deur staat altijd open bij mij. Als ik nieuwe 
of onbekende mensen zie in Emmaüs spreek 
ik ze vaak aan. 
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Ik ben blij dat ik in Emmaüs ben gekomen 
want daardoor ben ik wel anders in het leven 
gaan staan. Ik ben opener geworden.  
Ik heb altijd een beroep in de gezondheidszorg 
gehad. Uiteindelijk was ik sociaal psychiatrisch 
verpleegkundige. Als verpleegkundige heb ik 
een jaar als vrijwilliger gewerkt in Israël. 
 
Wat bindt jou aan Emmaüs? 
De mensen!  
In de kerk zit ik altijd achterin bij Jur Heerema 
en Arie de Niet. We praten dan ook altijd 
samen. 
Ik heb op het Emmaüskoor gezeten. Om 
gezondheidsredenen ben ik gestopt. Het 
afscheid van het koor, dat in een kring om mij 
heen stond, zal ik nooit vergeten. 
Ik ga ook naar de eetgroep. 
Regelmatig bekijk ik de viering via de 
livestream. 
 
Wat zou jij graag willen doen met één of meer 
mede-Emmaüsgangers? 
Ik heb niet zo de behoefte om nog iets nieuws 
te doen. 
Ik ben voel me niet alleen. Mocht dat zo zijn 
dan zoek ik contact met iemand. 
In deze coronatijd heb op verschillende 
manieren (wandelingen, bezoekjes, 
telefoontjes) contact met andere 
emmaüsgangers. 
Ik heb de reuring nu niet meer zo nodig. Dat 
heeft ook met mijn gezondheid te maken. 
Ik wil gewoon bij het kluppie van Emmaüs 
blijven. Het is leuk om de mensen te kennen. 
 
Welke Emmaüsganger komt er in de volgende 
aflevering? 
Frank van Netten 
 
Tekst: Toos van Essen

Statie 1:  

Jezus wordt ter dood veroordeeld. 
Geschilderd door Jan-Peter Prenger. 
 

 
 

Statie 2: 
Jezus neemt het kruis op zijn schouders. 
Geschilderd door Jaap Neerken. 
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Statie 3: 
Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. 
Geschilderd door Jeannette van Leeuwen: 
Jezus lichamelijke krachten zijn gesloopt. Hij 
heeft geen slaap gehad en niets meer 
gegeten. Jezus is van de ene naar de andere 
overheid gesleept. Hij is vernederd en bespot. 
Daarnaast is Hij ook met een doornenkroon 
gekroond. De pijnen en het bloedverlies 
hebben Hem verzwakt. Jezus is doodop. 
Het kruis is te zwaar voor Hem; De last gaat 
zijn krachten te boven. Met een vermoeid 
lichaam draagt Hij het een eind voort, Dan 
struikelt Hij en Valt. Hoe vaak verliezen 
dagelijks vele mensen hun kracht. Zie in de 
verte de vijf kruizen van alle gelovigen. Door 
problemen en ziekte. Ze raken net als Jezus 
ten val. God geeft deze mensen hun kracht 
om op te staan. Net zoals Jezus de kracht 
heeft gegeven op te staan. Bij zijn eerste val 
met het kruis. 
 

 
 

Statie 4: 
Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. 
Geschilderd door Gonda Schol. 
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Statie 5:  
Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis 
dragen. 
Geschilderd door Toos van Essen. Dit is haar 
tekst: 
Een mens krijgt in zijn of haar leven soms een 
last te dragen die zo zwaar is dat hij bijna 
ondraaglijk lijkt. Anderen kunnen die last niet 
overnemen maar wel helpen te dragen. Door 
er te zijn, te luisteren naar de ander of door 
letterlijk te helpen.  
 

 
 
 

Groene Kerk PGE?! 
“Beste gemeenteleden, 
Al heel lang loop ik rond met het idee om 
binnen de kerk met duurzaamheid aan de slag 
te gaan. Ik ontvang mails van het initiatief 
Groene Kerk. En ik zag dat Hervormd Ede en 
de NGK De Pelgrim al Groene Kerk zijn. Dus 
wellicht kunnen we ons bij hen aansluiten. 
Op dit moment heb ik vooral behoefte om 
samen aan de slag te gaan. Er mag niet veel 
vanwege Corona. Maar we mogen wel naar 
buiten. Zijn er mensen die samen, een op een, 
afval willen rapen in de diverse wijken van 
Ede. Gewoon de aarde een beetje lichter en 
schoner maken. En wie weet wat uit dat 
initiatief verder voortkomt. 
Ik hoor graag van jullie.” 
 
Deze oproep heb ik laten plaatsen in het 
februarinummer van het Kerkblad van de 
PGE. Nu doe ik ook de oproep in het 
Emmaüsnieuws. Ik heb inmiddels contact met 

de Beatrixkerk, en ik weet van Schone Helden, 
mensen die afval rapen, die ook vanuit 
Emmaüs actief zijn. Via allerlei kanalen word 
ik op de hoogte gehouden van acties die er 
gedaan worden voor het klimaat. Zo is het 
weekend van 11 t/m 14 maart uitgeroepen tot 
Klimaatweekend. In kerken wordt aandacht 
gevraagd voor het klimaat, om in actie te 
komen voor het klimaat. Zondag 14 maart zal 
er om 15 uur het Klimaatalarm klinken. Op 
verschillende plaatsen in Nederland, maar je 
kunt ook meedoen vanaf je huis, je balkon. 
Laat je horen! 
 
Ik ben erg somber gestemd als ik nadenk over 
de situatie van de wereld, dan denk ik dat het 
al lang vijf over twaalf is. Ik heb dus anderen 
nodig om de moed erin te houden. Zoals de 
jongeren die samen de straat op gaan voor de 
klimaatmarsen.Zijn er Emmaüsgangers die 
mee willen denken en doen om met elkaar 
Groene Kerk te zijn? 
 
Annie Benjamin, Emmaüs, 0318-621897 of 

abenjamin@kpnmail.nl 
Kyrie 
 
Sorry,   Lieve Vader, Moeder 
Het spijt ons…Dat we jouw wereld vernietigen. 
 
Het spijt ons…dat we de zee vervuilen  
en er zoveel vaten olie in gestort worden, elk 
jaar opnieuw. 
 
Het spijt ons…Voor de uitstoot van auto’s, 
voor zure regen en alles dat het vernietigd. 
 
Het spijt ons…Voor het vernietigen van dieren 
en hun huizen, en voor afval op de straten. 
 
Help ons alsjeblieft om van onze wereld een 
betere plaats te maken. 
 
Geraldine Murphy, 10 jaar 
uit: Cherish the Earth, Mary Low. 
Vertaald door Annie Benjamin

mailto:abenjamin@kpnmail.nl
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Nog een toeGivt 
Ophalen jaaroverzicht van je giften: 
Open je Givt App 
Ga naar: Links boven (3 streepjes) 
Ga naar: Giften overzicht (mogelijk eerst 
inloggen op je account) 
Ga naar: Rechts boven (peiltje) 
Kies het jaar en tik op verstuur  
Je ontvangt een mail met je giften 
gespecificeerd op datum en jaartotaal. 
 
 
Mooier kan Givt het niet maken. 
 
 

 
 
 
 

Scan QR-code en ga online naar: 
 
 

 

Kopij en verspreiding 
Het volgende  EMMAÜSnieuws verschijnt op:  
18 april 2021.  
Sluitingsdatum kopij: 12 april  2021 
 
Aanleveren kopij kan per E-mail via: 
redactie@emmaus-ede.nl  
of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink,  
Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede 
Telefoon: 0318 624 693 
 
Opgaven voor bezorging of mutaties voor 
EMMAÜSnieuws kunt u melden bij:  
Ria Pasman, De Gaullesingel 115, 
Telefoon: 0318 641 165  
Email:  riapasman@gmail.com  
Of bij: 
Gonda Schol,   
Telefoon: 0318 786945 
E-mail:  gonda.schol@gmail.com  
 
Wilt u een link om het EMMAÜSnieuws als A5-
PDF in kleur te lezen? 
E-mail dan naar:  redactie@emmaus-ede.nl   
en vermeld EMMAÜSnieuws digitaal’. 
 
Zie ook de website:  www.emmaus-ede.nl   
 
Er is ook een (besloten) Facebookgroep: 
 www.facebook.com/groups/emmaus.ede   
 
Gegevens pastor: 
Ds Jan-Peter Prenger  
Telefoon: 0613 848 477 
E-mail: jpcprenger@gmail.com  
 
Gegevens pastoraal werker: 
Netta Hakkenberg 
Telefoon: 0318 300833 
E-mail: nhakkenberg@emmaus.nl 
 
Kerkelijk Centrum Emmaüs 
Samenwerkende Kerken 
Laan der Verenigde Naties 94 
Telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045 
E-mail: info@emmaus-ede.nl 

mailto:redactie@emmaus-ede.nl
mailto:riapasman@gmail.com
mailto:gonda.schol@gmail.com
mailto:redactie@emmaus-ede.nl
http://www.emmaus-ede.nl/
http://www.facebook.com/groups/emmaus.ede
mailto:jpcprenger@gmail.com
mailto:nhakkenberg@emmaus.nl

