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Beste parochianen en belangstellenden,
Dit jaar is de aanloop naar Pasen bijzonder. Dat heeft te maken met het
heersende Corona-virus en de maatregelen die daardoor zijn genomen door
de overheid. In aansluiting daarop hebben de bisschoppen laten weten dat
we tot en met Pinksteren (31 mei) géén openbare vieringen mogen houden.
Nu wij de vieringen van Palmpasen, de Goede Week en Pasen niet kunnen
vieren zoals zij dit gewoon waren reiken wij als U, als pastores van de
Emmaüsparochie, een klein boekje aan. In dit boekje vindt u enkele gebeden
en gedachten rondom de dagen van de Goede Week.
Tijdens de Goede Week en Pasen zijn enkele kerken van de Emmaüsparochie
geopend voor gebed en bezinning. Hierbij rekening houdend met alle
maatregelen die van kracht zijn.
De beide katholieke kerken in Ens en Marknesse zullen op onderstaande
dagen open zijn.
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paaszaterdag
Paaszondag

10.00 u – 15.00 u
13.00 u – 17.00 u
13.00 u – 17.00 u
13.00 u – 17.00 u
10.00 u – 15.00 u

Stilte is
de ruimte
die woorden
nodig hebben
om het hart te bereiken

De Sint Michaëlkerk in Emmeloord is in de regel elke dag in de ochtend
open (9.00 – 12.30 uur (+)) voor gebed en het aansteken van een kaarsje. In
de Goede Week gelden in ieder zijn.
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paaszaterdag
Paaszondag

14.00 u – 15.00 u
12.00 u – 17.00 u
Met uitstelling van het H.Sacrament.
9.00 u – 17.00 u
13.00 u – 17.00 u
11.30 u – 17.00 u
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De mogelijkheid bestaat voor ieder om op eigen gelegenheid de kerken te
bezoeken. Om er te bidden, stil te zijn, een kaars aan te steken. Er zullen
boekjes aanwezig zijn met teksten over de Goede Week en Pasen. Die zijn er
om mee naar huis te nemen. Ook zijn er gezegende Palmtakken in de kerk en
paaskaarsjes om mee naar huis te nemen. Die kaarsjes kunnen aangestoken
worden tijdens de Paaswakeviering die te volgen is via de TV.
De mogelijkheid bestaat ook om via Facebook aan te sluiten bij een viering
waarin pastoor Maagd aanwezig is in de O.L.V. Basiliek in Zwolle.
https://www.facebook.com/basiliek.olvzwolle.3
Voor de vieringen op Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de
Paaswake en Paasmorgen kunt u de liturgieboekjes downloaden op de site
van onze parochie: www.emmausparochie.net. Vieringen zijn ook terug te
zien op Youtube, zoek hierbij op: 'Eucharistievieringen OLV basiliek Zwolle'
Op Paaszondag wordt via Omroep Flevoland de eucharistie uitgezonden
vanuit de H. Michaël kerk in Emmeloord. Deze wordt door Omroep Flevoland
uitgezonden. Tijdstip:10.00 u.
Allen wensen wij u, jullie een goede voorbereiding op Pasen voor.
En wensen u alvast Zalig Pasen!
Met hartelijke groet,
Uw pastores van de Emmaüsparochie Noordoostpolder,
pastoor Victor Maagd
pastor Magda Schilder- Reijrink
pastor Wiebe Mulder
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Palmzondag

donderdag 5 april
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Gebed
Goede God,
aan het begin van de Goede week leggen wij onze
gebeden bij U neer:
Een palmpaasstok in de vorm van een kruis
herinnert ons aan het kruis waaraan Jezus stierf.
Daarom bidden wij voor alle mensen
die het moeilijk hebben in hun leven…
Toen de haan drie maal had gekraaid
zei Petrus dat hij geen vriend van Jezus was.
Wij bidden voor de mensen
die uit angst hun vriend of vriendin in de steek laten…
Juichend en zingend werd Jezus binnengehaald,
want Hij was de koning van de vrede.
Wij bidden voor de kinderen
die maar zelden worden toegejuicht of aangemoedigd…
Wij bidden voor zieke, oude en eenzame mensen
die wij blij maken met onze palmpasenstokken;
dat ze ervan mogen genieten
dat ze hen doen herinneren aan de weg van Jezus.
Wij bidden ook voor iedereen
die een palmtakje meeneemt als teken van hoop.
God geef dat het ons helpt
om te blijven geloven in uw liefde.
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Voor kinderen
Palmzondag de zondag voor Pasen
Een verhaal uit: Een jaar vol kleuren – Kolet Janssen – pagina 56 tot en met
60.
Sara legt de groene palmtakken
voorzichtig op tafel. De mis heeft lang
geduurd vandaag, omdat de kleine
kinderen in processie met palmtakken
naar voren mochten lopen.
Na afloop van de viering mocht iedereen
palmtakken mee naar huis nemen.
Pieter neemt een takje in zijn hand en
bestudeert het nauwkeurig.
‘Zeg papa ’, zegt hij, ‘dat is toch gewoon
die struik uit onze tuin, die jij elk jaar zo
mooi bolrond snoeit, hoe heet hij ook
alweer…’
‘Buxus’, antwoordt papa. ‘Ja, dat klopt.
Bij Jezus waren het takken van de palmboom of van de olijfboom. Palmen
hoorden bij een koning en een olijftak is een teken van vrede. Maar
palmen en olijfbomen groeien er bij ons niet. Dus nemen we andere
groene takken. De bedoeling is dat het er feestelijk uitziet. En onze eiken
en beuken zijn in dit seizoen nogal kaal. De buxus blijft de hele winter
door groen, dus dat is wel gemakkelijk. In andere streken gebruiken ze er
soms andere planten voor. Dat maakt eigenlijk niet uit.’
Sara kijkt dromerig voor zich uit. ‘Stel je voor, zo’n hele menigte die takken
en jassen voor je voeten op de grond gooit! Dat moet een heel speciaal
gevoel geven’.
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Ze denkt aan het applaus dat ze kreeg toen ze een paar weken geleden
met de klas een toneelstukje hadden gespeeld. Zij mocht een dansje doen,
en het was goed gelukt. De hele zaal was zomaar beginnen te klappen,
midden in het stuk. Ze had gegloeid van plezier.
Maar later hoorde ze toevallig twee juffen
tegen elkaar zeggen, dat het dansje toch
nogal stijf was geweest. Dat was toen
hard aangekomen…
‘En een paar dagen later moesten ze niets
meer van Jezus hebben!’, zegt Pieter. Die
heeft dezelfde gedachtenkronkel gevolgd
als Sara.
‘Ja’, zegt mama, ‘dat gaat soms zo. De ene
dag ben je de held van het volk, de
volgende dag word je door iedereen
uitgescholden. Er is soms niet veel voor
nodig om het tij te doen keren’. Gaan we
straks de palmtakjes door het huis verspreiden?’ vraagt Sara. ‘Het oude op
mijn kamer is helemaal verbleekt!’ ‘Eerst eten!’, beslist mama.
Na het eten trekken ze samen door het huis. Papa haalt de oude
palmtakken weg achter de kruisjes die in de meeste kamers boven de deur
hangen. Pieter en Sara steken de nieuwe frisgroene takjes op hun plaats.
Mama zegt er telkens een gebedje bij. Dat klinkt wel een beetje raar, maar
het is ook mooi.
‘Lieve God,’ zegt ze in de studeerkamer, ‘laat ons in deze kamer dit jaar
veel bijleren. En laat ons wat we geleerd hebben, gebruiken om de wereld
een beetje beter te maken’.
‘Lieve God, dank voor het water waarmee we ons kunnen wassen.’ Dat is
in de badkamer.
Daar zit het palmtakje gewoon boven de deurstijl.
‘Lieve God, bescherm ons als we gaan slapen’, Dat zegt mama bij elke
slaapkamer.
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In de woonkamer bidt ze: ’Lieve God, laat ons vaak gezellig samen zijn en
veel van elkaar houden’. En zo gaat het verder het hele huis door.
Papa plant zelfs een takje op de hoek van het gazon.
‘Vroeger plantte opa een takje bij elk groente bed’, zegt hij. ‘Zodat we bij
alles wat we doen, kunnen denken aan God. Misschien dacht hij zelfs
stiekem dat zijn tomaten er dikker van werden!’ Sara lacht.
Mama ploft op de bank. ‘Toch wel mooi, die nieuwe groene takjes’, zegt
ze blij. ‘Ik krijg er echt een goedeweekgevoel van. Papa knikt. ‘Palmzondag
is het begin van de Goede Week’. Pieter schudt het hoofd. ‘Ik heb nooit
begrepen waarom ze de week waarin Jezus sterft de Goede Week
noemen. Het is toch eigenlijk een slechte week?’
‘Vroeger noemden ze het ook wel eens de Stille Week of de Heilige Week’,
weet mama.
‘Jezus’ dood heeft voor ons een hele speciale betekenis, hoe erg het ook
is. Jezus is ook verrezen in de Goede Week. Het is een week waarin
christenen meer dan anders bezig zijn met de betekenis van hun geloof.
Vroeger was het zelfs de gewoonte dat je geen zwaar werk mocht doen in
die week. Er mochten ook geen schulden opgevraagd worden.
Alle aandacht moest op God gericht zijn’.
‘De Goede Week is ook de laatste week
van de vasten’, zegt Pieter opeens. ‘Ik wil
toch wel weer eens tv kijken. Hoewel ik
het minder gemist heb dan ik gedacht
had.’
‘En ik snak soms naar chocola……..’zucht
Sara.
‘Wie weet brengen de klokken wel
chocolade-eieren!’ zegt papa
geheimzinnig.
Pieter geeft hem een stomp. ‘Doe niet zo kinderachtig. Zorg maar dat je
met Pasen een flinke voorraad chocola hebt klaarstaan.’ Papa glimlacht
plagend. ‘Alleen brave kinderen krijgen iets van de klokken!’ Maar Pieter
en Sara laten zich ditmaal niet op de stang jagen.
‘Mama heeft ook heel veel zin in chocola’, zegt Sara hoopvol.
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 Lied: Palmpasen (melodie: Vader Jacob)
Palmpasen ... Palmpasen
Zingen wij ... zingen wij
Alle klokken luiden
Alle klokken luiden
Kom erbij ... kom erbij.
Palmpasen ... Palmpasen
Zingen wij ... zingen wij
Alle klokken luiden
Alle klokken luiden
Hei koerei ... hei koerei.
Palmpasen Palmpasen
Zingen wij zingen wij
Alle klokken luiden
Alle klokken luiden
Hier zijn wij ... hier zijn wij.

De Palmpasen stok
Het is al een heel oud gebruik om Palmpasen stokken
te maken.
Heel vroeger vierde men het begin van de lente.
Daarmee heeft de versiering van de Palmpasen
stokken waarschijnlijk eerst te maken gehad. Later
werden de versieringen een verwijzing naar de
verschillende gebeurtenissen in de Goede week, de
week voor Pasen:
• Palmtakjes (buxus) verwijzen naar de palmtakken
die de mensen gebruikten om Jezus als een
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koninklijke gast toe te juichen, toen hij op een ezeltje Jeruzalem
binnenkwam. De mensen dachten: nu gaat het gebeuren. Jezus wordt
koning en Hij zal de Romeinen verjagen. De mensen riepen: “Hosanna”.
Het zou heel anders aflopen. Nog geen week later riepen ze: “Kruisig
Hem”.
•
30 krenten of rozijnen verbeeldt dat Jezus door Judas Iskariot voor
30 muntstukken aan de soldaten verraden werd.
•
12 doppinda’s doen ons denken aan de 12 vrienden die Jezus om
zich heen had.
•
Het broodhaantje op de bovenkant van de stok is het symbool van
Jezus: hij kraait als de zon opkomt, maakt je wakker en vertelt je
dat het licht eraan komt. Het haantje is van deeg en dat is een
teken van leven en kiemkracht. Brood is ook het symbool van het
laatste avondmaal dat Jezus samen met zijn vrienden vierde.
(Witte Donderdag) Het haantje verwijst ook naar Petrus. Toen
Jezus gevangen genomen was, vluchtten zijn vrienden. Petrus, één
van zijn vrienden, volgde Hem op afstand. Enkele mensen vroegen
hem of hij Jezus kende. Maar Petrus ontkende, tot drie keer toe. En
toen kraaide er een haan drie keer. Petrus herinnerde zich dat
Jezus gezegd had dat dat zou gebeuren. En Petrus vluchtte
verdrietig weg.
•
Het kruis is symbool van het verhaal van Goede Vrijdag. Jezus is
gevangen genomen. Al zijn vrienden hebben Hem in de steek
gelaten. Pilatus, de stadhouder, vraagt aan de mensen wat er met
Jezus gedaan moet worden. Alle mensen roepen: Kruisig Hem! Zo
wordt Jezus als misdadiger gekruisigd…
MAAR DIT IS NIET HET EINDE! Het kruis wordt versierd.
We hangen er eitjes aan en bloemen en snoep.
Ook kan in het midden van het kruis een zon gehangen worden.
Symbolen voor nieuw leven; Het wordt Pasen!
Jezus staat op, zijn verhaal gaat verder,
net zoals in de natuur ieder jaar in de lente alles opnieuw gaat groeien.
11
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Witte Donderdag

donderdag 9 april
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Het laatste avondmaal1
Met zijn allen rond de tafel
er hangt spanning in de lucht
spanning van zoveel mensen
in eenzelfde ruimte
zoveel karakters, verwachtingen en vragen
de vraag naar erkenning bijvoorbeeld
of naar aandacht, naar belangstelling
de vraag naar de juiste plaats
op de juiste ruimte
of de juiste titel
er is de opgetogen spanning van feest
en alle bijbehoren
dan komt het antwoord
plaats, aandacht, titel, belangrijkheid:
ze vallen in het niet
verbondenheid groeit
waar leven gedeeld wordt
‘het dagelijks brood gebroken’
verbondenheid groeit
waar feest gevierd wordt
‘geurige wijn doorgegeven’
in dienstbaarheid ligt het antwoord
dienstbaar zijn voor elkaar en met elkaar
naar ieder die zijn deel heeft
aan je verbondenheid
dit heb je te onthouden
mee te nemen, heel je leven lang
en te delen
telkens je in verbonden zijn samen komt
1

Uit: Een lijden, een weg – Ida Guetens
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Goede Vrijdag

vrijdag 10 april
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13.

De
Kruisweg

2

14.

1. Jezus wordt ter dood veroordeeld
God die wij rechtvaardig noemen,
op ontelbare wijzen wordt dag aan dag
de onschuld bezoedeld, vernederd, veroordeeld.
Roep in herinnering het beeld van uw mens,
geboren in Adam maar geschonden geraakt,
tot het werd herschapen in Jezus Christus,
die niemand oordeelt maar elk van ons liefheeft.
Amen
2. Jezus neemt zijn kruis op
God die wij Geestkracht noemen,
wij allen hebben ons eigen kruis te dragen op onze levensweg.
Soms gaan we eronder gebukt, valt het ons zwaar.
Wilt U ons helpen de weg van het leven te aanvaarden,
in lichte, vreugdevolle tijden én in donkere periodes.
Geef ons de moed om in verzet te komen,
als situaties onaanvaardbaar zijn.
Geef ons steeds weer de wijsheid
om daarin de juiste beslissingen te nemen.
Amen
2

Uit: Open Deur – Oecumenisch maandblad - De kruisweg nr.4 - 2009
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3. Jezus valt voor het eerst
God die wij onze helper noemen,
soms gaan mensen op hun gezicht,
door eigen schuld of door die van anderen.
Dat zij zich niet verslagen voelen,
maar genezen van wat hen verlamt.
En voer ons ook weg, als wij zonder uitzicht zijn,
terug naar uw weg, de weg ten leven.
Amen
4. Jezus ontmoet zijn moeder
God, die wij licht in onze duisternis noemen,
wij bidden U voor al die moeders en vaders
die hun kinderen zien lijden, aan een ziekte, aan het leven.
Voor ouders die hun kinderen niet kunnen bereiken,
die hen niet begrijpen.
Voor allen die hun kind moeten verliezen aan de dood.
Om kracht en volharding
om medemensen die bij hen blijven.
Om nieuw licht.
Amen
5. Simon van Syrene helpt Jezus het kruis dragen
God die wij barmhartig noemen,
overal ter wereld gaan mensen door de knieën,
terwijl anderen aan de zijlijn staan.
Maar er zijn er ook die dit niet kunnen aanzien
en andermans lasten helpen dragen.
Geef hun de kracht en uithoudingsvermogen,
en geef ons de moed om hen na te volgen.
Amen
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6. Veronica droogt het gezicht van Jezus
God, die wij Getrouwe noemen,
op onze levensweg komen we allerlei situaties tegen.
Help ons daarbij te doen wat gedaan moet worden.
Help ons de tranen te drogen, wonden te helen,
onze stem te laten klinken bij onrecht en geweld.
Geef ons voldoende rust om in aandacht te leven.
Maak ons krachtig en moedig in het volgen van ons hart.
Amen.
7. Jezus valt voor de tweede maal
God die wij onze vertrooster noemen,
te veel mensen gaan dag aan dag gebukt
onder de last van hun leven,
de last van ziekte en eenzaamheid,
de last van rouw en verdriet.
Geef dat zij er niet onder bezwijken,
maar de kracht vinden om verder te gaan. Amen.
8. Jezus troost de wenende vrouwen
God, wees met uw troost en kracht
bij al die mensen die iemand verliezen aan de dood,
die een leeg gat voor zich zien.
Help hen open te staan voor de liefdevolle
nabijheid van hun naasten,
opdat zij de toekomst weer tegemoet durven treden.
Wees bij de mensen die troost bieden,
die de moed hebben dicht in de buurt te blijven
van hen die rouwen.
Geef hun kracht en geduld om te spreken en te luisteren.
Amen.
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9. Jezus valt voor de derde maal
God die wij onze weg ten leven noemen,
soms komt ons leven ons voor als richtingloos,
of zitten wij volkomen op dood spoor.
Doe ons dan het geluk ervaren van alledag,
waarin U verborgen aanwezig bent.
Laat ons weer smaak vinden in het leven,
en doe ons ervaren dat U met ons meetrekt.
Amen.
10. Jezus wordt ontkleed
God van liefde,
wij bidden voor alle slachtoffers
van grote en kleine vernederingen
Mensen die beroofd worden van hun waardigheid,
door pesterij, misbruik, dwang.
Dat zij zich gedragen weten door U,
gesterkt door uw liefde.
Amen.
11. Jezus wordt aan het kruis genageld
God die wij onze bevrijder noemen,
ontelbare mensen vinden in onze wereld de dood,
naar lichaam of naar ziel.
Zo vaak lijkt de uiterste grens bereikt,
lijkt het leven voor eens en al het onderspit te delven.
Leer ons verder te zien en verder te gaan dan het kruis,
en help ons de dood te overwinnen.
Amen.
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12. Jezus sterft
‘….’Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.’
(Johannes 19,30)
God, die wij de Barmhartige noemen,
Uw Zoon Jezus sterft,
als een kwetsbaar, vergankelijk mens.
Kwetsbaar en vergankelijk zijn ook wij.
Geef dat dorheid en dood ons niet beheersen.
Maak dat we steeds meer leven in uw licht,
verbonden met uw liefde en barmhartigheid,
waaraan Jezus trouw bleef,
tot op het einde.
Amen.
13. Jezus in de armen van zijn moeder
God die wij zorgzame vader en moeder noemen,
overal ter wereld moeten ouders ervaren
wat het is om een kind te verliezen.
De dood van een kind verduistert de toekomst.
Doe allen die rouwen om de dood van hun kind
uw troostende liefde ervaren die Gij koestert
voor ons mensen, uw kinderen.
Amen.
14. Jezus in het graf
God, die wij de Eeuwige noemen,
we bidden voor allen die hun geliefden omringen,
naast hen blijven tot over de dood heen,
hen koesteren en eren.
Help ons te beseffen dat de dood niet het einde is,
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dat de steen wordt weggerold,
dat het licht zich altijd weer een weg baant door de duisternis.
In dat vertrouwen, met dat verlangen
vervolgen wij onze eigen levensweg.

De soldaat die Jezus kruisigde
Wij sloegen hem aan 't kruis. Zijn vingers grepen
wild om den spijker toen 'k den hamer hief Maar hij zei zacht mijn naam en: 'Heb mij lief -'
En 't groot geheim had ik voorgoed begrepen.
Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten,
en werd een gek die bloed van liefde vroeg:
Ik had hem lief - en sloeg en sloeg en sloeg
den spijker door zijn hand in 't hout dat barstte.
Nu, als een dwaas, een spijker door mijn hand,
trek ik een visch - Zijn naam, Zijn monogram in ied'ren muur, in ied'ren balk of stam,
of in mijn borst of, hurkend, in het zand,
En antwoord als de menschen mij wat vragen:
'Hij heeft een spijker door mijn hand geslagen.'
Martinus Nijhoff

22

Pasen

zaterdag 11 april en zondag 12 april
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Spiegelverhaal bij Pasen
We liepen lang geleden eens over een klein kerkhofje in het Duitse
plaatsje Waldfeucht even over de grens. Het was een echte zonnige dag.
Daar zag ik een graf, dat opviel door een groot stenen kruisbeeld. De
Christusfiguur was opvallend mooi uitgebeeld. Christus met zijn kroon van
doornen. "Papa" zei ik ineens vol verbazing. "Kom eens kijken!" Ik wees
hem op het hoofd van Jezus met de kroon van doornen. "Mooi, ", zei mijn
vader, "werkelijk een prachtig beeld!" " Nee. Kijk eens goed naar die kroon
van doornen!" " Nou zie ik het...hoe is het mogelijk?!" Op en in de
doornenkroon had een vogel een nestje gebouwd. De vogeltjes waren al
uitgevlogen.. De stilte op dat kerkhofje werd nog stiller. Jaren later zie ik in
mijn gedachten nog altijd die doornenkroon en het lege vogelnestje! En
telkens als het Pasen wordt denk ik : Uit en door het kruis is het nieuwe
leven de wereld in gegaan! Jezus is gestorven aan het kruis. Maar is dit nu
het einde? Nee, en daarom vieren we vandaag Pasen.
Pasen - nieuw leven
Wanneer de natuur ontwaakt
uit haar winterslaap,
als de kale takken weer groen worden,
wanneer de dagen lichter worden
en de lucht vol is van vogels,
dan is het tijd om Pasen te vieren.
Schijnbaar was alles dood.
Maar diep onder de grond
en in het verborgene
bloeit nieuw leven op:
overwinning op de dood,
nieuwe schepping.
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Zo was het ook met Jezus van Nazareth:
schijnbaar was het met Hem afgelopen
en was alles grondig mislukt;
maar toch:
tot op vandaag leeft Hij opnieuw
bij God en temidden van ons,
en Hij leidt alles naar zijn vervulling.
En zo is het uiteindelijk met alles en allen:
wat echt is en goed, overleeft,
ondanks de schijn van het tegendeel.
Pasen: feest van het nieuwe leven.
Ad Blijlevens
Paasochtend
Er bloeit voor wie het zien wil
een gerucht
in stegen
diepe dalen
regenwouden
geurend bij dag
lichtgevend in de nacht
het gaat van mens tot mens
gemompeld en gezongen
het fladdert
als een vlinder voor ons uit
ongrijpbaar
als de wind die langs komt waaien
het gaat van uur tot uur
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van dag tot dag
dit oud gerucht
van eeuw tot eeuw
springlevend
het eerst
hebben de vrouwen
het gezegd
het graf is leeg
wij hebben het gezien
sindsdien
is het voortdurend
door verteld
de heer is dood
en toch is hij in leven
en elke ochtend
ieder morgenrood
herinnert
ons eraan
de weg ligt open
naar een helderheid
voorbij de dood
waar God
ons op zal nemen
Ed van Straten
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Emmaüs3
Onderweg zijn
samen met je beste kameraad
en je teleurstelling, je verdriet durven
verwoorden, durven neerleggen
maar verder blijven stappen
ook al gaat de zon onder
ook al wordt je droom, je verwachting donker
en dan die weg en die stemming
durven delen met een onbekende
hij is welkom
onder je dak
aan je tafel
bij je verdriet, je wanhoop
en hij
doet je luisteren, stilstaan
hij geeft je klaarheid, duidelijkheid, licht
en bij het breken van het brood
het delen van het dagdagelijkse leven
komt er vrede in het hart;
hoe teleurgesteld ook
komt er licht in de vallende avond
komt er verbondenheid
een warmte, een herkenning
een dienstbaar zijn voor elkaar
dankzij delen, dankzij breken
van brood
samen rond de tafel

3

Uit: Een lijden, een weg – Ida Guetens

27

28

29

30

31

32

