Pastor
Mevr. A. Stork
Voorzitter kerkenraad: Mevr. G. de Vries
Scriba:
Mevr. O. Fokkema
Website: pkn.ried-skingen.nl

0518-462009
0518-451590
0518-452149

alistork67@gmail.com
geartsje.vries@gmail.com
pkn@ried-skingen.nl
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Functies/telefoonnummers en e-mail adressen kerkenraad:
G. de Vries
J. Oegema
O. Fokkema
L. Veenstra
A. Dondorp
M. v/d Wal
B. Wijma
J. Doevendans

Diaken
Ouderling
Ouderling/scriba
Diaken
Diaken
Ouderling kerkrentmeester
Kerkrentmeester
Adviserend kerkrentmeester

Banknummer diaconie:
Banknummer kerkvoogdij:

0518-451590
0517-397394
0518-452149
0517-269592
0517-390839
0517-394253
0517-232209
0517-395521

geartsje.vries@gmail.com
janoegema@hotmail.com
pkn@ried-skingen.nl
lize.veenstra@outlook.com
dondorp.kappers@gmail.com
meinevdwal@outlook.com
bwijma@zweins-fr.nl
j.doevendans@hetnet.nl

NL70 RABO 0320.4617.69
NL89 RABO 0320.4617.18

Correspondentie en redactie adres: jzeldenrust@zweins-fr.nl

Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand
Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 12 december 2021
Mutaties
Peins

Zweins
Boer
Dongjum

Ried

Skingen
Schalsum
Slappeterp

Ziekenhuis
Geboren
Verhuisd
Nieuwe bewoners
Getrouwd
Vertrokken
Getrouwd
Geboren
Ziekenhuis
Nieuwe bewoners
Overleden
Verhuisd
Nieuwe bewoners
Vertrokken
Ziekenhuis:
Vertrokken
Overleden
Ziekenhuis
Geen mutaties

Nu weer thuis: dhr. G. Gjaltema
Lily, dochter van Iris Leunge en Joop Westra
naar Ried:fam. R. Feenstra, en Iris en Douwe Rienstra
naar Leeuwarden: Marijke de Boer
Richard Kienstra
Eelke Idsardi en Margo Schakenbos
Roos Versteeg naar Arnhem
Eelkje Jongbloed en Harm Herrema( 10/9)
Elinn, dochter van Patrick van Tessel en Marielle Dijkstra
Nu weer thuis: Reinder Kuiken
fam. W v/d Mei
Anton v/d Veen
Teun, naar Nieuw Toutenburg
fam. R. Feenstra
Iris en Douwe Rienstra
fam. Meijer naar Franeker
dhr. Roel de Jong, nu weer thuis
Mevr. Loodsma naar Dronrijp
Hendrik Gjaltema
mevr. H. v/d Oest, nu weer thuis.

Mutaties a.u.b. zelf doorgeven aan de contactpersonen van de dorpen

Contactpersonen van de dorpen:
Boer
Dongjum
Peins
Ried
Schalsum
Slappeterp
Schingen
Zweins

Mevr. G. v.d. Wal
Mevr. R. Tichelaar
Mevr. M. Bootsma
Mevr. Tj. de Jong
Mevr. A. Sytsma
Dhr. L. Kodde
Dhr. B. v/d Laan
Mevr. J. Zeldenrust

Tel. 0517-269403
Tel. 06-40323969
Tel. 0517-269660
Tel. 0517-269401
Tel. 0517-394744
Tel. 0518-451407
Tel: 0517-231653
Tel. 0517-232209

PAGINA 2

K E [Geef
R K Btekst
L A Dop]September 2021

Kerkdiensten.
Voorlopig blijven we in de coronatijd onze kerkdiensten in de kerk van Ried houden .
Mocht het beleid anders worden dan volgen we weer onderstaande indeling.

19 september

Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Zending

26 september

Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte: Vredesweek

3 oktober

Skingen. Stevenskerk

9.30 uur

Mevr. M.Gort-Terpstra
collecte: Kerk en Israel

10 oktober

Skingen. Stevenskerk

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte: Jong Protestant

17 oktober

Dongjum. Donatuskerk

9.30 uur

Nog niet bekend
collecte: Werelddiaconaat

24 oktober

Dongjum. Donatuskerk

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte: Kerkvoogdij

31 oktober

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Diaconie

7 november

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Drs. J.C. de Haan
collecte: Zending

14 november

Zweins. Reginakerk

9.30 uur

Mevr. C. Akkerboom-Hondema
collecte: Kerkvoogdij

21 november

Zweins. Reginakerk
Eeuwigheidszondag

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte: Diaconie

28 november

Boer. Mariakerk

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Werelddiaconaat

5 december

Boer. Mariakerk

9.30 uur

Ds. Kamerling
collecte: Zending

12 december

Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte: Binnenlandsdiaconaat

19 december

Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Jong Protestant

25 december

Ried. Walburgakerk
Kerst

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte: Kinderen in de knel

26 december

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Mevr. C. Akkerboom-Hondema
collecte: Zending

2 januari 2022

Skingen. Stevenskerk

9.30 uur

Mevr. A. Stork
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Van de pastor
Een nieuw seizoen is begonnen. De tuindienst was hiervan een prachtige aftrap. We hopen dat het komende
seizoen een jaar wordt waarin we weer volop van elkaars gezelschap mogen genieten. De activiteiten zijn
weer gepland en we hopen dat u ook weer vol goede moed meedoet met wat wij als kerk u te bieden
hebben. Daarbij denk ik in de eerste plaats aan de kerkdiensten, maar dat is het niet alleen en dat moet het
ook zeker niet alleen blijven. We nodigen u uit voor de regionale gesprekskring, de Stap-voor-Stap
wandelingen, maar ook voor onze plaatselijke activiteiten zoals de gespreksochtenden die we in het voorjaar
weer hopen te houden. Als u zelf ideeën hebt voor nieuwe activiteiten…. ze zijn welkom.
En, misschien overbodig om te vermelden, maar om zeker niet te vergeten: u hoeft geen kerklid te zijn om
mee te doen aan de activiteiten.
Graag wil ik u het volgende gedicht meegeven van Phil Bosman uit ‘Applaus voor het leven’.
Leven
is mensen en dingen omhelzen
en weer loslaten
om ze te laten groeien en bloeien
voor Gods aanschijn.
Leven
is dankbaar zijn
voor het licht en de liefde,
voor de warmte en de tederheid
in mensen en dingen
zomaar gegeven.
Leven
is alles laten zijn
en zien als een gave van God.
Niets en niemand bezitten
en juichen om elke ster
die uit de hemel valt!

Ter overdenking
(Op internet vond ik onderstaand verhaal dat ik graag met u wil delen.)

‘Is er leven na de geboorte?
Er waren eens twee baby’s in de baarmoeder van een moeder.
De ene vroeg aan de ander: ‘Geloof jij in leven na de geboorte?’
De tweede antwoorde: ‘Maar, natuurlijk. Er moet ‘iets’ zijn na de geboorte. Misschien zijn we hier om ons
voor te bereiden op wat hierna komt.’
‘Onzin’, reageerde de eerste: ‘Er is geen leven na de geboorte. Wat voor leven zou dat zijn?’
De tweede zei: ‘Ik weet ‘t niet, maar er zal in ieder geval meer licht zijn dan hier. Misschien lopen we wel met
onze benen en eten we uit onze mond. Misschien hebben we andere zintuigen die we nu nog niet snappen.’
De eerste reageerde, ‘Dat is absurd! Lopen is onmogelijk. En eten met onze mond? Belachelijk! De
navelstreng zorgt voor voeding en alles wat we nodig hebben. Leven na de geboorte is onmogelijk, de
navelstreng is te kort. Leven na de geboorte is uitgesloten.’
De tweede volharde: ‘Nou, ik denk dat er iets is en misschien is het anders dan hier binnen. Stel dat we de
navelstreng niet meer nodig hebben.’
Waarop de eerste reageerde: ‘Nonsens. En wat dan als er leven zou zijn, waarom is er dan niemand ooit
van teruggekomen? Geboren worden is het einde van het leven, en na de geboorte is er niets dan donkerte,
stilte en angst. Het brengt ons nergens.’
‘Ik weet het niet hoor’, zei de tweede, ‘maar we zullen moeder in ieder geval zien en zij zal voor ons zorgen.
‘Moeder?, zei de eerste, geloof jij in moeder? Dat is ronduit lachwekkend.
Als moeder bestaat waar is ze dan nu?’
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De tweede zei: ‘Ze is overal en om ons heen. We zijn omgeven door haar en we zijn van haar. Het is in haar
waar we leven. Zonder haar zou deze wereld er niet zijn.’
‘Nou, ik zie haar niet. Dus het is niet meer dan logisch dat ze niet bestaat.’ zei de eerste.
Waarop de tweede antwoorde, ‘Soms, als je stil bent en je je focust en echt, écht goed luistert, kun je haar
horen. Dan kun je haar aanwezigheid voelen en haar liefdevolle stem horen die roept. Ik geloof dat er een
leven is na de geboorte en wij zijn hier om ons voor te bereiden om wat hierna komt.’
Ali Stork

Tuindienst 5 september 2021 (zie achterzijde van het kerkblad)

Eeuwigheidszondag 21 november 2021
Op 21 november a.s. is het Eeuwigheidszondag. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
We gedenken de mensen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
Deze zondag gaat het niet alleen over de dood, maar we staan ook stil bij een nieuw begin. Het geloof biedt
ons een nieuw perspectief, een nieuw uitzicht, dat verbonden is met de adventsperiode, dat direct na deze
zondag begint. De vier weken voor kerst.
Op de Eeuwigheidszondag wordt als het ware de overstap van dood naar leven gemaakt.
Voor elk dorp zal een kaars worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars, voor de overledenen uit
dat dorp. Zo willen we hen allen toevertrouwen aan de Eeuwige.
U bent van harte welkom om dit met ons mee te beleven. Ook als u geen kerklid bent.

Heer, herinner u de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud van eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
vaderhuis, hun toebereid. (Lied 730 NLB)
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Kerkdiensten
Al een poosje ‘kerken’ we weer in de kerk van Ried. We houden ons daarbij nog steeds aan onderstaande
regels, zodat iedereen met een veilig gevoel zich welkom mag weten in de kerkdienst.
 Als u van plan bent naar de kerkdienst te komen dan willen wij u vragen om u op te geven. Dit kan
bij: Onny Fokkema, scriba van onze kerk, 0518 45 21 49, pkn@ried-skingen.nl.
 Er is geen koffie drinken vóór de dienst.
 Bij de ingang wordt u verwelkomd door iemand van de kerkenraad. Die wijst u op het reinigen van
uw handen met desinfecterend middel.
 Uw jas kunt u bij u houden.
 U houdt tenminste anderhalve meter afstand van de andere bezoekers.
 In de kerk wordt u door iemand van de kerkenraad naar uw plek gewezen. Er is voorlopig dus geen
vrije zit meer. Aan het liedboek en het eventuele liturgiestencil kunt u zien waar u mag zitten.
 Als u zich niet goed voelt of verkouden bent, verzoeken wij u thuis te blijven.
 Ook als u het besmettingsrisico te groot vindt, mag u gerust thuis blijven.
 U wordt vriendelijk verzocht zo weinig mogelijk gebruik te maken van de toiletten. Bij hoge nood mag
u natuurlijk wel naar toilet. Bij de toiletten liggen hygiënedoekjes voor de deurklinken en toiletbrillen,
zodat u die kunt reinigen.
 Er wordt een namenlijst van bezoekers bij gehouden. Dit om, mocht er een besmetting zijn in onze
gemeente, we kunnen achterhalen wie er nog meer besmet zouden kunnen zijn.
 U krijgt bij binnenkomst en bij het uitgaan geen hand van de voorganger.
 Na de dienst kunt u in de hal uw gift geven in de daarvoor bestemde schaal. Ook kunt u nog steeds
uw gift op de bankrekening van de diaconie storten:
Diaconie Protestantse Gemeente Ried-Skingen
NL70 RABO 0320 4617 69 o.v.v. collecte

Bezoekwerk
Voor het bezoekwerk geldt nog steeds dat u ook zelf contact met mij mag opnemen.
Graag ben ik bereid om eens bij u langs te komen.
We houden dan wel rekening met de anderhalve meter afstand.
Dus: mocht u graag willen dan ik eens bij u langs kom, aarzel dan niet, maar pak de telefoon en bel, app of
mail mij voor een afspraak (0518462009; 0622620317; alistork67@gmail.com).
Ook als er in uw persoonlijk leven iets verdrietigs of vreugdevols gebeurt, mag u gerust contact met mij
opnemen.

Pastoralia
Ook de afgelopen periode waren er mensen die ziek waren, zorgen kenden of een onderzoek in het
ziekenhuis moesten ondergaan. Wij leven met hen mee. Ook hen die leven met het gemis van een dierbare
wensen wij veel sterkte toe om het gemis een plekje te geven in hun leven.

Overleden
Op 11 augustus j.l. is overleden dhr. A.J. van der Veen, Dongjum, op de leeftijd van 67 jaar. Het afscheid
vond in besloten kring plaats. Wij wensen zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het
verlies van haar man, hun heit en pake.
Op 15 augustus j.l. is overleden dhr. H. Gjaltema, Dorpsstraat 16 te Skalsum, op de leeftijd van 88 jaar. Het
afscheid vond in besloten kring plaats. Wij wensen zijn vrouw, zijn zus en zwager heel veel sterkte toe en
hopen dat de liefdevolle herinneringen hen mogen troosten in het verdriet.
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Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. K. Faber en E. Faber-Wigarda uit Skingen waren op 25 juni 50 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. W. Fokkema en O.W. Fokkema-Kloosterman waren op 7 juli 55 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. R. van der Meer en K. van der Meer-Zondervan waren op 15 augustus 64 jaar getrouwd.
Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Open Kerk
Op de zaterdag voorafgaande aan de Eeuwigheidszondag, zaterdag 20 november a.s., zullen we de kerk
van Ried weer openstellen voor mensen die behoefte hebben om even stil te zijn en een kaarsje willen
aansteken voor een overleden dierbare, voor moeilijke situaties of voor wereldse zaken. U bent van harte
welkom tussen 14.00 u. en 17.00 u. op zaterdag 20 november in de kerk van Ried.

Regionale activiteiten
Regionale gesprekskring
De regionale gesprekskring is weer voor de eerste keer bij elkaar geweest op donderdag 9 september. We
zijn weer verder gegaan met het onderwerp waar we het afgelopen seizoen mee zijn begonnen. Dit zijn een
aantal artikelen die gaan over het boek van Rutger Bregman ‘De meeste mensen deugen’ uit het
Ouderlingenblad.
We hebben weer een bijzondere en mooie bijeenkomst gehad.
Onze volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 14 oktober om 14.00 u. in De Molewjuk, van
Aismawei 19 te Bitgummole.
De overige data voor het nieuwe seizoen zijn: 11 november, 9 december 2021, 13 januari, 10 februari en 10
maart 2022.
Heeft u vragen over deze kring of wilt u graag met ons meedoen, dan kunt u contact opnemen met Ali Stork,
alistork67@gmail.com of 0518462009/0622620317.

Gemeenteleden die elders verblijven
Mevr. N. Tholen, Hayema State woonzorglocatie, Muondyk 14A, 9051 AH Stiens.
Mevr. Tholen was op 31 juli j.l. jarig. Zij werd 100 jaar. Hiermee is ze ons oudste
gemeentelid.
Uit naam van de gemeente heeft ze een verjaardagsbloemetje ontvangen.
In de Leeuwarder Courant stond een mooi stukje dat we u niet willen onthouden.
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De piano geeft Neeltje Tholen (100) nog elke dag plezier

Foto Hoge Noorden/Jaap Schaaf
Leeuwarder courant/Erwin Boers
Neel Bijleveld uit Stiens speelt op honderdjarige leeftijd nog vloeiend piano. ‘Rôlje, rôlje wetterweagen’ klinkt
het in haar kamer. Neel werd geboren op 31 juli 1921 in Utrecht. Ze woonde een groot deel van haar leven
buiten Friesland, maar thuis was de spreektaal altijd Fries, vertelt haar zoon Rik. ,,Dat wie by har thús al sa.
De famylje kaam fan Blije.’’
Ze ging werken op het postkantoor van Utrecht en trouwde in 1950 met Rikus Tholen, die als meubelmaker
vaak moest verhuizen, want de fabriekjes waar hij voor werkte, hadden het lastig: ze gingen nog wel eens
failliet. ,,Wy ha yn Halle, Diever en Hengelo wenne.’’ Uiteindelijk belandde het gezin in Friesland, want Rikus
kon aan de slag als werkmeester bij de sociale werkplaats in Franeker.
Hij overleed in 1983. Dat was een grote klap voor Neel, maar ze putte veel kracht uit een nieuwe
vriendschap met Loek Hoekstra, die ook net weduwe was geworden. Samen trokken de vrouwen er tot op
hoge leeftijd samen op uit in Neels kleine caravan, een Puck Eriba.
Hobby’s had ze veel: ze maakte houtsnijwerk, naaide kleding, schilderde en was streng in haar
tuinonderhoud. Neel hield vast aan principes. Als ANDO-lid raakte zij geen druppel drank aan en als
socialiste is ze nog trouw lid van de PvdA. Ze bracht lang eten rond voor ouderen. Ook speelde ze veel
piano voor ,,de âlde minsken’’ in Saxenoord in Franeker. Hun leeftijd was vaak lager dan de hare.
,,It is echt bysûnder dat se noch sa goed spylje kin’’, zegt zoon Rik, want haar geheugen is de laatste jaren
achteruitgegaan. Dat verklaart ook waarom ze op 98-jarige leeftijd naar Hayema State in Stiens is verhuisd.
Tot dat moment had ze altijd zelfstandig gewoond.
Vandaag viert Neel haar verjaardag in kleine familiekring. Ze heeft nog een 96-jarige zus en een schare
kinderen (3), kleinkinderen (8) en achterkleinkinderen (3).
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Hekwerk kerk Skingen
Corona zorgde ook voor vertraging bij het plaatsen van het hek bij de kerk in Skingen. Maar op 10 juli jl. was
het dan zover. Een groep mannen kwamen om 9.00 uur ’s ochtends bij elkaar om het laatste stuk hek te
plaatsen en als klapper de nieuwe poort. Aan de poort is ook een vlaggenstok en uithangbord bevestigd. In
juli en augustus is de kerk elke dag open, dat kan hiermee op een mooie manier duidelijk gemaakt worden.
Door inspanningen en financiële bijdragen van uit het dorp, dorpsbelang, gemeente Waadhoeke en de
Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a. staat het er nu allemaal prachtig bij.

Zoals hierboven al vermeld zijn de kerken in
Skingen en Slappeterp deze zomer weer
dagelijks open geweest voor het wandelend
en fietsend publiek. In de kerken was een
expositie met het thema feest, uitgebeeld in
de schilderijen van Wiep Kingma en de
keramiek beelden van Paula Deutekom.
In de kerk waren dan ook beelden te zien van
clowns en engelen.
Dat engelen iets met een kerk te maken
hebben, lijkt mij duidelijk, maar wat te zeggen
van clowns?
Bij één van de zuilen stond de zinsnede:
Ze brengen je een boodschap of verlichten je
bestaan.
Deze zin bracht mij weer op het goede spoor,
want wat voor engelen en clowns geldt, geldt
ook voor de kerk op zich; het is een plaats
van ontmoeting en bemoediging.
Niet in de zin van moeilijk en dreeg, maar van
vrolijkheid en luchtigheid, of te wel van
clowns en engelen!
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Stap voor Stap-wandeling
Onze eerste Stap-voor-Stap (najaars)wandeling van dit seizoen zal plaatsvinden op zondag 10 oktober. We
zijn dan te gast bij de Protestante Gemeente te St. Jacobiparochie. We beginnen om 14.00 u. met een
middaggebed in het Beerdhuus waarna we gaan wandelen. We sluiten het geheel af met een kopje
koffie/thee.
Lijkt het u wat om eens mee te wandelen, dan kunt u zich opgeven bij Ali Stork, alistork67@gmail.com of
0518462009/0622620317.

Provinciale activiteiten
Friese Kerkendag op 24 oktober a.s. in Joure
Op 24 oktober houdt de Raad van Kerken weer haar 4-jaarlijkse Friese Kerkendag.
De dag wordt om 10.00 uur geopend met een feestelijke dienst in de Hobbe van Baerd Tsjerke, die wordt
uitgezonden door Omrop Fryslân. CdK Arno Brok zal hierin een openingswoord spreken.
Over klimaat, natuur en landbouw spreken Marjolein Tiemens. Pieter Knijff, bisschop Mgr. Ron van den Hout
en Roelof Akse.
Over de ‘Kerk van morgen’ spreekt Jurjen de Groot, directeur Dienstenorganisatie van de PKN.
Jan Bosman en Robert Colijn verzorgen een inleiding over ‘Geloof en Maatschappij’.
Geloof en homosexualiteit wordt aan de orde gesteld door Alex Riemersma.
Over ‘Kerk en Journalistiek’ zal Ruth Peetoom het woord voeren en er is een inleiding over ‘Naar online
kerkzijn?’ (inleider nog niet bekend).
Aan het eind van de dag kan een keuze gemaakt worden uit een muzikaal programma, een forumdiscussie
over Kerkbeheer, een zangworkshop o.l.v. Gerben van der Veen en een inleiding door Hinne Wagenaar over
‘De ring van Nijkleaster’. En tussen de bedrijven door kunt u luisteren naar koor,’ koper’ of orgel!
De hele dag door kan een informatiemarkt en een iconententoonstelling worden bezocht.
De dag wordt afgesloten met een oecumenische vesperdienst in de H. Mattheuskerk.
Wij heten u van harte welkom! Lukt dat niet? Geen nood: alle programma onderdelen zullen live te volgen
zijn van onze website: www.friesekerkendag.nl.
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Gebed: Vooruitkijken
God,
Na bijna anderhalf jaar bakens verzetten,
steeds weer denken: wanneer kan het weer?
Steeds weer aanpassen, want het kon niet,
steeds weer de teleurstelling,
en langzaam eraan wennen.

God,
Nu gaan we weer wat open,
de wereld wordt iets groter.
We zien meer mensen,
we raken aan, hier en daar, voorzichtig.
Maar er is ook die gewenning en die angst.

God,
Na zoveel keer het deksel op de neus,
na anderhalf jaar zo’n gesloten leven,
blijkt het moeilijk om weer open te gaan,
om vol vertrouwen vooruit te kijken.
Help ons,
met de tijd nemen,
met voorzichtigheid,
met vertrouwen,
met een open vizier,
dat we weer dúrven,
met Uw zegen.
Amen
- Ds. Harmke Heuver
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Tuindienst 5 september 2021
Op zondag 5 september waren we door Bauke en Tjitske de Jong uit Ried uitgenodigd om een tuindienst te
houden bij hun op het erf. Gelukkig was het mooi weer en konden we buiten zitten. Het was fijn om in de
buitenlucht, zonder veel maatregelen, een kerkdienst te houden. Het Koperensemble van
Bolsward/Harlingen was bereid om ons bij de liederen te begeleiden.
Het was fijn om zo met elkaar het seizoen te beginnen. Hieronder een aantal foto’s om u een impressie te
geven van de dienst.
Bij deze willen wij Bauke en Tjitske heel hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid. Het was top!
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