Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
‘Folle lok en seine’
Gelukkig de mens die vreugde vindt in de wet van de
HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
Psalm 1:2
Rond Nieuwjaar hebben wij elkaar allemaal een
gelukkig nieuw jaar toegewenst.
Wat zal dit nieuwe jaar allemaal brengen?
Mooie dingen hopelijk, maar misschien ook moeiten,
zorgen en verdriet?
Prediker zegt: ‘De mens weet niets van wat voor hem
ligt, de mens kan van de toekomst niets ontdekken.’
En juist daarom, omdat de toekomst onbekend is,
wensen wij elkaar het goede toe.
In Friesland, waar wij een aantal jaren hebben
gewoond, kent men een heel mooie nieuwjaarswens:
‘Folle lok en seine!’ - ‘Veel geluk en zegen!’
Daarmee hopen wij allen het nieuwe jaar in te gaan.
Wat het ons allemaal brengen zal?
In Psalm 1 gaat het ook over de vraag welke mens
gelukkig is.
En dan wordt als antwoord gegeven: dat is die mens,
die vreugde vindt in de Wet, in het Woord van de
HEER, en die zich daarin verdiept, dat lezen gaat met
een open, ontvankelijk hart.
Dán, zegt de psalmist van Psalm 1, als je zó Gods
Woord opent en lezen gaat, komt er licht in je leven,
goede moed, uitzicht, hoop - hoop zelfs voor óver de
grens van dit je aardse leven heen.
En mag ik u en jou nu eens vragen: zou dat niet een
heel goed voornemen zijn voor dit nieuwe jaar
2016?
Dat u het Woord van God weer opnieuw ter hand
neemt en lezen gaat, of misschien voor het eerst?t
Dat brengt u, dat brengt jou ‘lok en seine’, ‘geluk en
zegen’.
Als u niet zo of helemaal niet in de Bijbel thuis bent,
is er een heel mooie en toegankelijke uitgave van de
Bijbel verschenen: de ‘Bijbel in gewone taal’ van het
Nederlands Bijbelgenootschap.
Echt een aanrader, te verkrijgen via de Boekspot in
de Ontmoeting of via de boekhandel.
Met ingang van Pasen dit jaar - 27 maart as. - wordt
er om elkaar met het lezen van de Bijbel te helpen en
te bemoedigen een mooi en inspirerend project
gestart: ‘In drie jaar de Bijbel door’.
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Kerkdiensten
Zondag 10 januari 2016
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN-dienst

1e zondag na Epifanie

Mw. Pieta Landweer- Hek
Jan Schoenmaker
PKN Catechese en Educatie (1)
Erediensten (2)
Jaap van Muyden
Josina Vonk

Er is koffiedrinken in kloostergang / de
Ontmoeting

Zondag 17 januari 2016
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN-dienst

2e zondag na Epifanie

Ds. Jelis Verschoof
Ineke Griffioen
PKN Oecumene (1)
Erediensten (2)
Ad Jacobs
Janneke Roggeveen

Er is koffiedrinken in De Ontmoeting, verzorgd
door Maartje en Bert de Vos

Zondag 24 januari 2016
3e zondag na Epifanie
Viering Heilig Avondmaal

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Ds. Jelis Verschoof

In dit project kan iedereen die dat wil in
verbondenheid met anderen de Bijbel gaan
doorlezen - in drie jaar tijd, van A tot Z, de
belangrijkste bron van onze Westerse beschaving, de
belangrijkste bron van het christelijk geloof.
Maak van deze mogelijkheid gebruik, open in dit
nieuwe jaar het Woord van God opnieuw of voor het
eerst, in verbondenheid met velen
Ik wens u en jou daarbij graag ‘Folle lok en seine’ ‘Veel geluk en zegen!’
Ds. Verschoof
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ds. Jelis Verschoof

kerklaan 60

Uit de gemeente

Zieken:

In dit eerste nummer van ‘Op Weg’ van 2016 wil ik graag
beginnen u en jou mede namens mijn vrouw een heel goed,
gelukkig, hopelijk gezond en gezegend Nieuwjaar te
wensen.
Ook willen wij u en jou van harte danken voor alle Kerst- en
Nieuwjaarskaarten en alle andere goede wensen die wij
mochten ontvangen. Wat een hartelijkheid en meeleven
sprak er uit! Zo gaan wij met goede moed en zin het nieuwe
jaar in.

Corrie Swier verblijft nog steeds sinds in afwachting op een
definitieve woonplek in het Verpleeghuis Leythenrode
(afdeling ’t Joppe kamer 9) Hoogmadeseweg 55, 2351 CP
Leiderdorp. Ook is daar opgenomen Tiny van Koll Hokkeling (Lindenlaan 39). Zij verblijft tijdelijk afdeling
Wijde Aa kamer 5.
Gerrie Zijlstra - Vink (Lijsterbeslaan 33) is sinds kort voor
Kerst bezig met een periode van drie chemokuren. Daarna
wordt bekeken hoe een verdere behandeling zal zijn.
Manfred Romijn (Kerklaan 13 W) is heel ernstig ziek. Wij
denken aan hem en zijn gezin, ook in onze gebeden. En zo
geldt dat voor allen die zorgen hebben rond hun eigen
gezondheid of die van geliefden. Dat het in dit nieuwe jaar
voor velen beter mag gaan!

Terugblik op vieringen en diensten:
December is altijd een volle maand wat vieringen en
diensten betreft.
Wat mij betreft mogen wij terugzien op mooie en
feestelijke
bijeenkomsten.
Ik
denk
aan
het
Seniorenkerstfeest in de Ontmoeting 17 december, het
Kerstfeest in ‘Woudsoord’ in Woubrugge met de bewoners,
het personeel en alle vrijwilligers 18 december, het KinderKerstfeest zondagmiddag 20 december , de Volkskerstzang
zondagavond 20 december mmv ‘Con Allegro’ uit Alphen
aan den Rijn, de Kerstavonddienst 24 december mmv Jaap
van Muijden en het Aalsmeers saxofoonensemble, en de
Familiekerstdienst op eerste Kerstdag. Fijn dat het
kinderkoor van ‘De Schakel’ medewerking verleende en naast organist Lennard Esveld - ook het combo. Mooi ook
een volle kerk!
Mogen wij zo allemaal weer bepaald zijn en blijven bij de
geboorte van Jezus, en wie Hij voor ons als de levende Heer
wil zijn.
Donderdag 31 december hebben wij het jaar 2015
afgesloten door te luisteren naar de belofte van het slot van
Psalm 138: dat Gods verbondstrouw tot in eeuwigheid
blijft en dat Hij niet laat varen wat zijn hand begon. Die
belofte geldt ook voor dit nieuwe jaar, laten wij in dát
geloof verder gaan.

Afwezigheid:
Na alle diensten en drukte van de afgelopen weken zijn wij
er enkele dagen tussenuit. Wij lopen dan de laatste drie
trajecten van het zgn. ‘Pieterpad’, een wandelroute van
480 km. die loopt van Pieterburen in noord-Groningen
naar de St. Pietersberg in Maastricht.
Dinsdags 12 januari heb ik aan de Protestantse
Theologische Universiteit in Amsterdam nog een studiedag
in het kader van de permanente educatie. Het thema is:
‘Nieuwe ontwikkelingen in de theologie van het Oude
Testament’, gegeven door dr. Klaas Spronk.
Mocht zich iets voordoen, kunt u contact opnemen met de
voorzitter van de kerkenraad, de scriba of uw wijkouderling.
Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus
verbonden,
ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws
Collecte 10 januari
Berichten van de Diaconie
Terugblik kerstperiode
De diaconie wil alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet
tijdens de kerstmiddag voor de senioren en voor hun inzet
bij het bezorgen van de kerstattenties. Laatstgenoemde
activiteit wordt gezamenlijk met de RK parochie en de PKN
Rijnsaterwoude uitgevoerd en in totaal zijn er door 49
vrijwilligers 329 attenties bezorgd. Zonder de vele
vrijwilligers zouden deze activiteiten niet mogelijk zijn.
Daarom onze dank!

Op 10 januari collecteren voor PKN catechese en educatie.
Wie een taak op zich neemt in de kerk, gaat een mooie
uitdaging aan. Maar wat wordt er van je verwacht? En hoe
ga je dat doen? Het PCTE, het toerustingscentrum van de
Protestantse Kerk, traint vrijwilligers en professionals voor
hun taken.
Daarbij gaat het om leren met hoofd en hart, om
verdieping van kennis en vaardigheden, maar ook om
ontmoeting, uitwisseling en geloofsgesprekken. Het
toerustingscentrum wil met haar aanbod aansluiten bij
nieuwe vormen van leren die in de samenleving ontwikkeld
worden, zoals bijvoorbeeld e-learning (leren via i-Pad of
laptop) en leren in leergemeenschappen. Zo is er een pilot
gestart om jeugdambtsdragers in een zelfde regio via een
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leergemeenschap met elkaar in verbinding te brengen. De
collecteopbrengst wordt onder meer gebruikt om deze
nieuwe manieren van leren verder te ontwikkelen.

Collecte 17 januari
Op 17 januari - Zondag voor de eenheid - is de collecte
bestemd voor de Oecumene.
In ons kleurrijke Nederland wonen honderdduizenden
christenmigranten, die samenkomen in internationale of
migrantenkerken. Ruim zeventig van deze kerken zijn
aangesloten bij SKIN, Samen Kerk in Nederland. SKIN wil
deze hechte gemeenschappen en hun voorgangers
ondersteunen door het organiseren van praktische
trainingen op het gebied van wet- en regelgeving, pastoraat
en diaconaat.
Dat is hard nodig, want de voorgangers komen in aanraking
met grote vragen en problemen. Veel van hun
gemeenteleden worstelen met trauma’s uit het verleden,
werkloosheid en eenzaamheid.
Zeker in deze tijd, nu zoveel vluchtelingen ons land
bereiken, hebben deze kerken goed toegeruste leiders
nodig. De pastors, oudsten en leiders van de
migrantenkerken zetten zich met hart en ziel in
om de migranten bij te staan. Zij hebben daarvoor de
trainingen van SKIN nodig, maar kunnen de
cursuskosten nauwelijks zelf opbrengen.
Beide collectes van harte aanbevolen.
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Berichten van College van Kerkrentmeesters
Ontvangen giften
Het College van Kerkrentmeesters ontving, via Clara de
Ruiter, een gift van € 10, bestemd voor het tuinfonds.
Voorts mocht de penningmeester een anonieme gift van €
10, 'bestemd voor de kerk', in ontvangst nemen. Hartelijk
dank!
Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet
(penningmeester CvK)

Oliebollenactie 2015
Donderdagmiddag 31 december om 16.30 uur jl. mocht
de balans opgemaakt worden van de jaarlijkse
oliebollenactie. Dat resulteerde in een fraaie opbrengst:
netto € 4.250!, bestemd voor onze kerkgemeente. Ten
opzichte van 2014 is weliswaar minder gebakken, maar
bleven de kosten ook lager. De opbrengst voor 2015 ligt
zo'n € 400 hoger dan die van 2014. Alle 'oliebollen en
appelflap
betrokkenen'
wil
het
College
van
Kerkrentmeesters enorm danken voor hun grootse inzet.
Namens het CvK
Ad de Quaasteniet

Gebruik acceptgiro
Deze maand staat de actie 'Kerkbalans' weer volop in de
schijnwerpers. Het College van Kerkrentmeesters vraagt uw
aandacht voor het gebruik van de acceptgiro. De acceptgiro
is één van de betalingsmogelijkheden, maar is relatief duur
en gaat op initiatief van de banken eind 2018 geheel
verdwijnen. De verwerking door de bank kost ons al gauw €
300 per jaar. Daarom vraagt het College van
Kerkrentmeesters of u bereid bent om over te stappen op
bijvoorbeeld automatische incasso. De penningmeester
informeert u daar graag over!
Automatische incasso is de betaalwijze waarbij de
bankkosten het laagst zijn; daarmee steunt u met deze
betaalwijze de kerk dus ook.
De voordelen zijn:
 De termijnen via automatische incasso worden
bijna altijd ontvangen, u kunt uw bijdrage niet
vergeten over te maken. Daarmee weten de
kerkrentmeesters bijna exact hoeveel kerkelijke
bijdrage in welke maand wordt ontvangen.
 Het is een veilig en goed alternatief voor de
acceptgiro (die dus eind 2018 verdwijnt).
 U houdt goede controle op de automatische
incasso’s; bent u het er onverhoopt niet mee eens,
dan heeft u acht weken de tijd om uw bank te
verzoeken een termijn te laten terugstorten.
 De bijdragenadministrateur heeft er het minste
werk aan: Op de datum van incasso worden de
incasso-posten
als
ontvangst
in
het
bijdragensysteem (LRP) verwerkt.
 Doordat de kosten rond automatische incasso
lager zijn, steunt u indirect ook uw kerk.
Wij hopen op uw medewerking,
Uw Kerkrentmeesters

Berichten van de kindernevendienst
Afscheid kindernevendienst
Met ingang van dit nieuwe jaar stopt Clara de Ruiter met
het leiden van de kindernevendiensten. Zij heeft dit heel
lang met heel veel enthousiasme gedaan.
Wij willen haar dan ook van harte bedanken voor haar
inzet, ideeën en betrokkenheid bij de kinderen! Clara,
hartelijk bedankt!!
Namens de kinderen en leiding
van de kindernevendienst,
Jorico Notenboom

Berichten van het Missionair Team
Groepsreis: Mystiek Armenië
In 2016 hopen we wederom een reis te maken waar
iedereen (van ver en van dichtbij) van harte voor is
uitgenodigd!
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Dit keer naar de ongerepte, mystieke wereld van Armenië.
Armenië is één van de oudste christelijke landen ter wereld
en ligt gelegen tussen Europa en Azië. Twee werelddelen
waartussen Armenië een authentieke, andere wereld laat
zien.

Woorden die bij Armenië passen zijn:
 andere wereld
 verborgen wereld
 mystiek
 stil, weidse, gevarieerde landschappen
 niet toeristisch
 gastvrij
 bescheiden
 Ararat
 Noach
In samenspraak met Drie Tour Reizen is er een boeiende 8daagse reis samengesteld (van 19 t/m 26 sept. ‘16). Op
www.pgleimuiden.nl kun je het voorlopige dagprogramma
vinden. Het is een gevarieerd programma van kloosters,
natuur, cultuur en folklore. We treffen het dat tijdens onze
reis Armenië 25 jaar Onafhankelijksdag viert. Dat geeft
extra feestelijkheden. Ook zijn er een tweetal wandelingen
van ongeveer anderhalf uur in het programma opgenomen
om meer van de natuur te ervaren. Deze wandelingen zijn
goed te doen voor mensen met een gemiddelde conditie en
schoeisel met goed profiel.
De 1e informatiebijeenkomst is op zondag 17 januari a.s.
tussen 11.00 – 12.30 uur in de Ontmoeting.
Hartelijke groet,
Jelis en Petra Verschoof (tel. 0172 701081)

Overige berichten
Het woord is aan jou.
‘Het woord is aan jou’ is het thema voor de Week van
Gebed voor de eenheid van christenen. Deze gebedsweek
wordt in 2016 van 17 tot en met 24 januari 2016 over de
hele wereld gehouden. De kerken in Letland hebben
teksten gemaakt die op dit moment worden vertaald en
bewerkt.

Geroepen om de machtige daden van de Heer te
verkondigen (vgl. 1 Petr. 2,9)
Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge
gemeente in Rome.
De tekst nodigt ook ons uit om verder na te denken over de
manier waarop christenen het evangelie uitdragen naar
mensen om hen heen.
Achtergrond: Het oudste doopvont in Letland dateert uit de
tijd van de grote evangelieverkondiger van Letland, St.
Meinhard. Hij stond oorspronkelijk in zijn Kathedraal in
Ikšķile. Vandaag staat het midden in de Lutherse Kathedraal
van Rīga, de hoofdstad van Letland. De plaatsing van het
doopvont zo dicht bij de prachtig versierde preekstoel
getuigt van de relatie tussen doop en verkondiging en van
de gemeenschappelijke roeping van alle gedoopten om de
machtige daden van de Heer te verkondigen. Deze roeping
is het thema van de Week van Gebed voor de eenheid van
christenen in 2016. Geïnspireerd door twee verzen uit de
eerste brief van St. Petrus hebben leden van verschillende
kerken in Letland de teksten van deze week voorbereid.
De oecumenische werkgroep Leimuiden/Rijnsaterwoude
nodigt u van harte uit voor de viering op
vrijdag 22 januari 2016 in de St. Jan de Doper kerk
aanvang: 19.30 uur. De voorgangers zijn: Pastor Bouke
Bosma en Ds Jelis Verschoof. U bent van harte welkom.
Namens de oecumenische werkgroep,
Jan Schoenmaker

Gebedssamenkomst.
Op vrijdag 15 januari komen wij weer bij elkaar om onze
zorgen,vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot
God te bidden, en te danken voor alles wat we mogen
ontvangen.
Hierbij willen we iedereen die dat wil, uitnodigen om met
ons mee te bidden.
Ook als u denkt, ik weet niets te zeggen, kunt u ook in stilte
met ons mee bidden. Iedereen is welkom.
U/jij komt toch ook? We beginnen om 19.30 uur in De
Ontmoeting.
Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet.

Tweede Dorpskerk-concert
januari 2016

Leimuiden

24

Na alweer een geslaagd concert afgelopen november met
optredens op harp, hobo, orgel en accordeon zal deze
maand het tweede dorpskerkconcert van dit seizoen
plaatsvinden in de Dorpskerk van Leimuiden. Sinds de
restauratie van dit rijksmonument en de aanbouw van De
Ontmoeting is dit een unieke concertlocatie voor
kamermuziek.
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Ook dit maal zal er een afwisselend programma worden
geboden. De opening van dit concert komt voor rekening
van enkele oude bekenden, die dit keer als duo optreden.
Theo van der Hoorn en Martin Boek spelen een drietal
werken (waaronder een heuse wereldpremière) op
accordeon en gitaar.
Het grootste deel van dit concert zal worden gevuld door
Trio Da Capo. Ze spelen werken van o.a. Mozart en
Schubert maar ook muziek met een modernere inslag.
Vanwege hun unieke bezetting uniek, dwarsfluit, piano en
basklarinet, is elk stuk van hun uitgebreide repertoire door
henzelf bewerkt.
De aanvangstijd op 24 januari is 13.00 uur met de
mogelijkheid om vanaf 12.30 een kopje koffie of thee te
drinken. De entreeprijs is €10,00 inclusief koffie. Kinderen
t/m 12 jaar € 5, 00. Locatie is de Dorpskerk en De
Ontmoeting, Dorpsstraat 49 Leimuiden. De kaartverkoop
bij de Gemakswinkel, Nokweg 3 te Leimuiden is reeds
gestart. Ook aan de zaal zullen er kaarten worden verkocht.

Nieuwe foto’s op de site
Op de site www.pgleimuiden.nl zijn foto’s toegevoegd van:
 de Griekenlandreis 2015
 de gemeenteavond van 24 november
 de boeken- en kerststukjesmarkt en de kerstmarkt
bij de Boerderij van 12 december
 het kinderkerstfeest van 20 december
 de kerstnachtdienst.

Kerkelijk Bureau
Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Verhuisd
Tesja van Dijk, van Weidelaan 17 naar Kloofpad 64
Arwin Siebeling, van Graspieper 13 naar Noordeinde 94
Fam. P. Rietdijk, van Rietlanden 29 naar Dorpsstraat 15

Verjaardagen 74+

19 jan.

Van harte gefeliciteerd

Uit de omgeving

Dhr. W. van Tol,
Herenweg 128, 2465 AK Rijnsaterwoude

Sing-in Woudse Dom.

Agenda

Vr. 15 jan.
Zo. 17 jan.
Zo. 17 jan.
Vr. 22 jan.
Zo. 24 jan.

Gebedssamenkomst in De Ontmoeting,
aanvang 19.30.
Informatiebijeenkomst in De Ontmoeting
groepsreis “Mystiek Armenië”, aanvang
11.00.
Sing-in Woudse Dom, aanvang 19.00
“Gebed voor de eenheid”, in de St. Jan de
Doper kerk, aanvang 19.30.
Tweede Dorpskerk-concert Leimuiden,
zaal open 12.30, aanvang 13.00.

Wegens gebrek aan ruimte is de colofon in deze Op Weg vervallen.

Op zondagavond 17 januari a.s. houdt de Protestantse
Gemeente Rijnsaterwoude om 19.00 uur in de Woudse
Dom te Rijnsaterwoude een sing-in. Het thema op deze
avond luidt: “ Buurpraat ”.
Daarover zullen uit het liedboek en de Evangelische
Liedbundel een aantal liederen worden gezongen. Na de
pauze kan men verzoeknummers opgeven.
Iedereen die van zingen houdt is welkom. Het geheel
eindigt rond 20.30 uur.
Voor nadere informatie.
Tel. 0172-508177

Onderscheiding
van
de
Kerkrentmeesterlijk Beheer
Gelezen in Kerkbeheer, november 2015

Vereniging

De oorkonde 'Goud met briljant' is toegekend aan de heer
Jan van Ginkel te Edam voor 55 jaar organist.
Gemeenteleden van de voormalige Geref. Kerk zullen hem
nog wel kennen. Als de heer van Ginkel dienst had als
organist was bij binnenkomst in de kerk direct duidelijk wie
er achter het orgel zat.
Het orgelspel van de heer van Ginkel viel op door zijn
originele/opgewekte wijze van orgelspelen. Vanaf deze
plaats ook onze felicitaties aan de jubilaris.
Piet Vroonland
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Bijlage
Verantwoording collecten met bezoekersaantallen 4e kwartaal 2015
De bezoekersaantallen zijn nagenoeg gelijk aan 2014, zowel in het 4e kwartaal als op jaarbasis.
De collecte opbrengsten diaconie zijn wat hoger dankzij de mooie collecteopbrengsten met de kerst. .
Voor de eredienst is de collecteopbrengst in het 4e kwartaal 2015 wat lager dan in 2014.
Op jaarbasis is de opbrengst diaconie ca 2% lager dan in 2014, de eredienst is ca 4% hoger op jaarbasis.
De jaaropbrengst voor de eredienst is na 2011 op het zelfde niveau gebleven, de opbrengst voor de
diaconie is iets gedaald sinds 2013. De bezoekers aantallen zijn na 2013 nagenoeg gelijk gebleven.
Al met al een mooi resultaat dat geeft goede moed.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet en Leen Overbeek
Collecten 4e kwartaal 2015
Diaconie 1e collecte
04-okt
120,51
11-okt
125,04
18-okt
257,65
25-okt
123,30

2014
01-nov
08-nov
15-nov
22-nov
29-nov

626,50
504,35
134,10
204,10
152,65
216,65
153,70

pkn kerk en israel
Agreds
Bedsponsoring zambia
KIA werelddiac

KIA najaarszending
Sleutelbloem
heart for children
KIA binnenl. Diac
PKN missionair

Eredienst
aantal
2e collecte
bezoekers
111,46
104,70
115,35
104,75
436,26
410,05
113,40
462,87
120,77
179,45
120,35

64
80
88
90
322
310
82
104 dankstond
78
140 laatste zondag kerkelijk jaar
102

2014

861,20
937,60
110,20
133,85
95,95
314,77
301,65
79,85
46,27
1.082,54
955,67

4e kwartaal
2015
2014

2.570,24
2.397,62

2.239,59
2.490,89

1486
1499

jaartotaal
2015
2014
2013
2012
2011
2010

7.723,85
7.896,71
8.453,12
9.225,95
9.781,00
9.315,00

7.118,02
6.831,94
7.189,96
7.016,00
7.849,00
7.823,00

4812
4856
5132
5315

2014
06-dec
13-dec
20-dec
24-dec
25-dec
27-dec
31-dec

PKN pastoraat
pl miss. werk
KIA FPT
ZOA/vluchtelingen
KIA Moldavië
pl vorm en toer.
KIA cards

996,84
1.240,12
107,75
111,80
92,01
204,95
173,23
68,55
48,20
806,49
840,72

506
508
76
85
72
141
200
56
28
658
681

