
Christelijk Mannenkoor ‘Eiland Urk’
Inmiddels één van de grotere Mannenkoren van Urk. Een knappe prestatie als we weten dat het koor in 2003 
met 20 zingende vrienden begon. Inmiddels bestaat het koor dus bijna 20 jaar. Christelijk Mannenkoor “Eiland 
Urk wil zich profileren door de warme klankkleur en goede verstaanbaarheid van de gezongen tekst. Het knappe 
van het koor is dat ze hun liederen geheel in eigen stijl en woorden te gehore brengen. Daarmee weten ze hun 
toehoorders regelmatig te raken. Er is veel waardering voor de zang en de boodschap. Het koor is geliefd en 
veelgevraagd. Het repertoire bestaat uit psalmen, gezangen en geestelijke liederen. 

Voor Gerrit Schinkel (1969) heeft muziek altijd al een vaste plaats in zijn leven. Zo nam hij 
al op vroege leeftijd bij diverse koren de solo’s voor zijn rekening. Van Jacob Schenk uit Urk 
kreeg hij pianoles. In 2003 richtte hij met een aantal zangers het Christelijk mannenkoor 
Eiland Urk dat onder zijn leiding uitgroeide tot het koor van ruim 90 leden dat vanavond 
voor en met u zal zingen. Hij noemt het koor  na zijn gezin, zijn grootste hobby. Nagenoeg 
alle muziekstukken die het koor uitvoert, worden gecomponeerd of gearrangeerd, door Gerrit 
zelf. Ook daaruit is te horen hoe hij hecht aan de waarden en tradities. Veel van zijn muziek 
wordt in den lande veel gevraagd. Zoals de inmiddels beroemde Avondzang. De liefde van 
Gerrit voor de koorzang zijn de liederen groeit nog steeds onverminderd.

Hugo van der Meij (1992) komt uit Katwijk. Al op zeer jonge leeftijd was hij achter de 
piano te vinden. Hij kreeg pianoles van bekende musici. Op zijn twintigste volgde hij de 
cursus koordirectie in Utrecht. Hij is inmiddels zelf dirigent van drie mannenkoren, een 
gemengd koor en een kinderkoor. Ook is hij kerkorganist in Katwijk en speelt hij door 
het hele land als koorbegeleider op orgel of piano. Ook bij Zingen in de Zomer is hij 
inmiddels geen onbekende meer. Vanavond ontmoeten we hem in de tonen en akkoorden 
die zijn handen en voeten maken op het Meere-orgel in de Bethelkerk.

Voor Henk Frank Strijkert (1986) is het wel de eerste keer dat hij de kunst van zijn 
handen bij Zingen in de Zomer laat horen. Deze leraar/musicus uit IJsselmuiden 
heeft - zoals we in het Kruispunt kunnen lezen - ook een voorliefde voor de psalmen 
en de gedragen tegenstem bij de samenzang. In de begeleiding van Eiland Urk en het 
samenspel met Hugo van de Meij heeft hij inmiddels de nodige ervaring. Ze traden al 
vaker in deze samenstelling op.

De meditatie is in handen van dominee Taco Koster uit Amsterdam. Hij werkt sinds 2019 in de Protestantste 
Gemeente in Zunderdorp, een prachtig dorpskerkje onder de rook van Amsterdam. En hij werkt voor Diensten met 
Belangstellenden (DmB) in het centrum van Amsterdam. Met hem en zijn missionaire werk kunt u uitgebreider 
kennismaken via het artikel in Kruispunt 2022.

LOCATIE BETHELKERK URK  AANVANG 19.30 UUR  MEDITATIE DS. T. KOSTER 
BEGELEIDING HUGO VAN DER MEIJ EN HENK FRANK STRIJKERT

WEEK 1  STARTAVOND . 13 JULI 2022
CHRISTELIJK MANNENKOOR‘‘EILAND URK’
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SCHEPPENDE HANDEN
Hoe kijk je naar jezelf? Hoe kijk je naar andere mensen? Wat bepaalt jouw identiteit? 
Deze vragen zingen rond in onze maatschappij. Begrijpelijk en herkenbaar. Het antwoord dat de Bijbel 
geeft, is verrassend en bevrijdend. En dat antwoord start met de belijdenis dat je als mens meer bent 
dan een product van toeval. Jouw leven staat te boek als waardevol. Geschapen door God. 
Dat is waar we met elkaar over zingen en waar dominee Taco Koster over zal spreken aan 
de hand van de prachtige psalm 8. 
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SAMENZANG
PSALM 98

 Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere,
 die grote God, Die wond’ren deed!
 Zijn rechterhand, vol sterkt’ en ere,
 Zijn heilig’ arm wrocht heil na leed.
 Dat heil heeft God nu doen verkonden,
 nu heeft Hij Zijn gerechtigheid
 zo vlekkeloos en ongeschonden
 voor ‘t heidendom ten toon gespreid.

 Laat al de stromen vrolijk zingen,
 de handen klappen naar omhoog;
 ‘t gebergte vol van vreugde springen
 en hupp’len voor des Heeren oog!
 Hij komt, Hij komt om d’aard te richten,
 de wereld in gerechtigheid;
 al ‘t volk, daar ‘t wreed geweld moet zwichten,
 wordt in rechtmatigheid geleid.

ALLE ROEM IS UITGESLOTEN

 Alle roem is uitgesloten,
 onverdiende zaligheên,
 heb ik van mijn God genoten,
 ‘k roem in vrije gunst alleen.
 Ja, eer ik nog was geboren,
 eer Gods hand, die alles schiep.
 Iets uit niets tot aanzijn riep,
 heeft Zijn liefde mij verkoren.
 God is liefd’, o eng’lenstem,
 mensentong, verheerlijkt Hem.

 Zo, zo lief had God de wereld,
 dat Hij Zijnen eigen Zoon,
 voor die afgevallen wereld,
 overgaf aan smaad en hoon.
 Ja toen wij nog zondaars waren,
 schonk d’ Ontfermer ons gena,
 stierf Zijn Zoon op Golgotha,
 stierf voor ons, die zondaars waren.
 God is liefd’, o eng’lenstem,
 mensentong, verheerlijkt Hem.
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WELKOM EN GEBED
Jan de Boer

SAMENZANG
HERE ONZE GOD EN VADER
Wijze: Wat de toekomst brengen moge

 Heere onze God en Vader,
 O hoe heerlijk is Uw naam,
 heel Uw schepping, gans de aarde
 looft en prijst U altezaam.
 Leer ons knielen voor Uw grootheid,
 maak ons dankbaar, keer op keer.
 Alles wat wij niet verdienen,
 krijgen w’ uit Uw hand steeds weer.

 Kijk ik, Heer, naar wat U maakte,
 naar de sterren en de maan,
 wie ben ik dan toch, o Heere,
 dat U met mij bent begaan.
 Toch hebt Gij de mens, o Heere,
 bijna Goddelijk gemaakt.
 Heer, ik dank U, dat Uw liefde
 nu ook mij heeft aangeraakt.

MANNENKOOR ‘EILAND URK’
PSALM 100
Traditioneel, Bewerking: G. Schinkel
 
 Juich, aarde, juicht alom den HEER;
 Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
 Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
 Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

 Gaat tot Zijn poorten in met lof,
 Met lofzang in Zijn heilig hof;
 Looft Hem aldaar met hart en stem;
 Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.
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 Want goedertieren is de HEER;
 Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
 Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
 Tot in het laatste nageslacht.

DE TROUW VAN GOD
Componist en tekst: G. Schinkel

 God is getrouw, Zijn Vaderhart, is vol bewogenheid.
 Hij ziet Zijn volk, in nood en smart, door goed d`en kwade tijd.
 Zie `t leven zoals dat gaat. Hoe `t volk soms de weg verlaat.
 God zal niet verlaten het werk Zijner hand, Hij leert hen door stormen te gaan. 
 Hij zal niet verlaten het werk Zijner hand, Hij trekt hen naar `t vaderland.

 Trek mij o Heer, op `t levenspad, dat ik U niet verlaat.
 Wijs mij de weg naar Sions stad, hoe ruw mijn weg ook gaat.
 Nee `t hart van mij staat niet stil, hoe `t steeds maar weer anders wil. 
 Wil Gij niet verlaten wat Uw hand begon, o trek mij want Gij zijt de bron. 
 Uw werk zal niet falen, het werk Uwer hand, maar eindigt in `t vaderland

SAMENZANG
KOMT LAAT ONS VROLIJK ZINGEN

 Komt, laat ons vrolijk zingen,
 tot God die alles schiep,
 die bloemen vissen,
 vogels uit niets tot leven riep,
 met nevels als een sluier,
 de groene aarde tooit,
 zijn dauw als vreugde parels,
 over de velden strooit.

 O God, die ons in Christus,
 een machtig Vader zijt,
 verlos ons van het kwade,
 nu en in eeuwigheid.
 Leer ons als kind’ren leven
 en spelen in uw hof
 en met de eng’len zingen,
 uw glorie en uw lof.
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BIJBELLEZING
PSALM 8 - DE MAJESTEIT VAN DE HEERE

 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’.
 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
 U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.
 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen
 hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders,
 Om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.
 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
 de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
 en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen
 en hem met eer en glorie gekroond.
 U doet hem heersen over de werken van Uw handen,
 U hebt alles onder zijn voeten gelegd:
 schapen en runderen, die allemaal,
 en ook de dieren van het veld,
 de vogels in de lucht en de vissen in de zee,
 al wat over de paden van de zeeën gaat.
 HEERE, onze Heere,
 hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!

SAMENZANG
PSALM 42  (op verzoek)

 solo
 Als een hert dat verlangt naar water,
 zo verlangt mijn ziel naar U.
 U alleen kunt mijn hart vervullen,
 mijn aanbidding is voor U.
 U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
 Aan U alleen geef ik mij geheel.
 U alleen kunt mijn hart vervullen,
 mijn aanbidding is voor U.
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 Samenzang (staande)
 O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
 Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
 Voed het oud vertrouwen weder;
 Zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust;
 Want Gods goedheid zal uw druk
 Eens verwiss’len in geluk.
 Hoop op God, sla ‘t oog naar boven;
 Want ik zal Zijn naam nog loven.

 Maar de HEER zal uitkomst geven,
 Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt;
 ‘k Zal in dit vertrouwen leven,
 En dat melden in mijn lied;
 ‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
 Zingen, daar ik Hem verwacht;
 En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
 Tot den God mijns levens heffen.

MANNENKOOR ‘EILAND URK’
AVONDZANG
Componist en tekst: G. Schinkel

 Ik kijk als de avondschemering daalt.
 Als licht van zon niet lang meer straalt.
 Zie ’t oog aan ’s hemels zonne’ kust.
 Een ster van wonderbare rust.

 Kom zie aanschouw die gouden kust.
 de ster in ’t land van ’s hemels rust.
 Het oog ziet daar geen leed of kruis.
 O kom naar ’t hemels Vaderhuis. 

  refrein  refrein
  Kom dan o zondaar en zie nu het Lam van genade.
  Hij leed voor ons en Hij waste van zonden mij vrij.
  ’t Is nog de tijd van verzoening, o kom toch te stade.
  Hij wil het geven Zijn leven voor u en voor mij.
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 Kom mensen dan zie naar Golgotha.
 Nog klinkt de bazuin voor ons gena.
 Kom mensen Hij leeft, ’t is nu nog de tijd.
 Hij kan en Hij geeft, bent u al bereid.
 Bent u al bereid voor d’ eeuwigheid. 

 Een sterre der hoop Heer’ dat zijt Gij.
 Een troost’lijk licht in noodgetij.
 De morgenster van Golgotha.
 Doet zingen wonder van gena.    

GEEFT GOD ZIJN EER
Componist en tekst G. Schinkel

 Wie toch ieder uur geeft u weer leven?
 Wie toch ied’re dag geeft u dat brood?
 Zeg mij, kunt u zelf dan adem geven?
 Bij Wie legt u de vragen voor in nood?
 Wie laat u ied’re morgen dan weer opstaan?
 Wie doet zover het kan weer naar uw werk gaan?

 Genade, genade, dat is en blijft het woord van mijn bestaan!
 
 Want dit geeft God, en niemand meer, 
 is dit Zijn dank? Waar is Zijn eer?
 Almachtig God, zondeloos teer, 
 `k leef door Zijn kracht, 
 geef Hem dan d’ eer, Zijn eer.

 Loof dan o mijn ziel die God der Heeren, 
 vreest toch o mijn ziel Zijn sterke kracht. 
 Zoek die grote God van al de eeuwen. 
 Beloften heeft Hij nog voor `t nageslacht. 
 Daarom loven de heem’len al Uw werken, 
 Die trouw houdt, door Zijn Woord, elk die Hem vreest.

 Voor eeuwig, voor eeuwig, 
 dezelfde zijt Gij altijd al geweest.
 Want het is God, en niemand meer, 
 waar is Zijn dank, geef God dan eer. 
 Want groot is God, met hemels faam, 
 loof toch mijn ziel, prijs ‘s Heeren naam.
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 D’ hemel, zee en aarde, 
 doet alles tot Gods lof, 
 houdt mens dan ook in waarde, 
 die woont in `t heilig hof. 
 Buig toch voor Hem neder, 
 de tijd hier is zo kort, 
 o keer toch tot Hem weder, 
 voor dat het morgen wordt, 
 morgen wordt!

 Komt looft nu God, strijd voor zijn eer,
 geef Hem uw kracht, 
 looft Hem steeds meer, steeds meer. 
 Hallelujah!

SAMENZANG
HEER, ONZE GOD, HOE HEERLIJK IS UW NAAM 

 Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam,
 die U ons noemt door sterren, zon en maan.
 Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
 tonen het wonder van Uw heerlijkheid.

 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
 U geeft ons, Heer, verlossing door Zijn bloed.
 U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid:
 leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
 dat in ons zingt met eindeloos refrein.
 Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan:
 Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam.

MEDITATIE: SCHEPPENDE HANDEN
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SAMENZANG
HOE GROOT ZIJT GIJ

 O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring
 de wereld zie die U hebt voortgebracht.
 Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
 heel dit heelal dat vol is van uw kracht.

  Refrein  Refrein
  Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
  Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
  Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
  Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

 Als Christus komt met majesteit en luister, brengt
 Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
 Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,
 en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.

  Refrein:   Refrein: Dan zingt mijn ziel...

MUZIKAAL INTERMEZZO

MANNENKOOR ‘EILAND URK’
EERBIEDIG VERLANGEN
Componist en tekst: G. Schinkel

 O grote God der dingen, `k wou dat `k U loven kon,
 Als wat`ren die ontspringen van stromen uit een bron.
 Als vogels die gaan vliegen, ten hemel stijgen gaan,
 Als bloemen die steeds stralen, door `t licht steeds open gaan.
 
 De wijde regenbogen, in kleur van zevenvoud,
 Doen niets dan U verhogen, ja U die trouwe houdt!
 Uw grote alvermogen, Uw werken dag en nacht,
 Tot U hef ik mijn ogen, eerbiedig naar Uw macht.
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 De wolken, zee, en winden, zij horen naar Uw wil,
 Uw macht kan storm ontbinden, Gij spreekt Uw woord: `t is stil.
 O mag mijn hart toch vinden: de vreugd van `t nieuwe lied,
 Gij geeft het Uw beminden, op wie U altijd ziet.

DE LEVENSREIS
Componist en tekst: G. Schinkel

 O de reis van een mens duurt een leven,
 ja de mens reist de tijd door waarheen.
 Zal het straks daarvoor u vreugde wezen, 
 eeuwig vreugd, zaligheid of toch gewéén.

  Refrein  Refrein
  Wij zijn op reis, door de tijd van ons leven. 
  De levensreis, ja die gaat snel daarheen. 
  De een zo jong, de ander grijs, maar wij allen zijn op reis. 
  O die reis, naar dat eeuwig paradijs.

 Als u reist zonder Gids in uw leven, 
 komt u nooit in dat rijk vaderland.
 Vraag naar licht door het woord, voor uw leven. 
 Roep tot God, en vraag Heer, o grijp mijn hand.

  Refrein   Refrein 
  Wij zijn op reis, door de tijd van ons leven. 
  De levensreis, ja die gaat snel daarheen. 
  De een zo jong, de ander grijs, maar wij allen zijn op reis. 
  O die reis, naar dat eeuwig paradijs.
  De een zo jong, de ander grijs, maar wij allen zijn op reis. 
  O die reis, naar dat eeuwig paradijs.
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COLLECTEZANG
GOD, DIE ALLES MAAKTE 

 God, die alles maakte, 
 de lucht en ’t zonlicht blij
 De hemel, zee en aarde, 
 zorgt ook voor mij.

 God, die ’t gras gemaakt heeft, 
 de bloempjes in de wei
 De bomen, vruchten, vogels, 
 zorgt ook voor mij.

 God die alles maakte, 
 de maan, de sterrenrij
 Als duist’re wolken komen, 
 zorgt ook voor mij.

PSALM 139

 Niets is, o Oppermajesteit,
 Bedekt voor Uw alwetendheid.
 Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân;
 Gij weet mijn zitten en mijn staan;
 Wat ik beraad’, of wil betrachten,
 Gij kent van verre mijn gedachten.

 Al nam ik van den dageraad
 De vleugelen des lichts te baat;
 Al waar’ aan ‘t uiterste der zee
 De plaats van mijne legersteê;
 Daar zoud’ ook Uwe hand mij leiden,
 Uw rechterhand niet van mij scheiden.

 Gij hebt mijn gans gestel doorgrond,
 Zelfs voor mijn eersten levensstond.
 Ik ben verbazend voortgebracht.
 Op ‘t nagaan van Uw wond’re macht,
 Sla ik verrukt het oog naar boven:
 ‘k Zal U, mijn Schepper, altoos loven.
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HEEL DE SCHEPPING, PRIJS DE HEER
Melodie: Psalm 136

 Heel de schepping, prijs de Heer!
 Al zijn werken, geef Hem eer!
 En gij, engelen in koor,
 zing uw gloria ons voor

 En gij mensen, allen saam
 Zegen nu de hoge naam
 Voeg u in het grote koor
 Van zijn volk de eeuwen door

HEER GOD U LOVEN WIJ
 
 Heer, God, U loven wij. 
 Heer, U belijden wij. 
 Vader, in eeuwigheid, 
 zingt ‘t gans heelal uw naam. 

 Aarde en hemel, Heer, 
 zingen Uwe naam ter eer, 
 heel Uw schepping door, 
 eeuwig met ‘t engelenkoor: 
 
 Heilig, heilig, heilig is onze God, 
 de Heer Ze-ebaoth. 

 Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. 
 Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. 

 Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
 Amen

MANNENKOOR ‘EILAND URK’ (TOEGIFT)
BLIJF BIJ MIJ HEER
Arrangement: Frits Bode

 Blijf bij mij, Heer, als ’t zonlicht niet meer straalt.
 Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt.
 Als vrienden henengaan in stormgetij,
 Blijf Gij ter hulp gereed, o, blijf met mij!
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 Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt?
 Ach, nimmer geeft ons d’ aarde blijvend vreugd.
 Alles snelt henen, glorie gaat voorbij;
 Maar Gij, Die niet verandert, blijf met mij!

 Als in de doodsvallei ik eens zal staan,
 En ’k zie de poorten voor mij opengaan,
 En Gij mij d’ ogen sluit, dan juich ik blij:
 In leven en in dood waart Gij met mij!

GEBED 

SAMENZANG
WAT ZAL DE WERELD MOOI ZIJN OP DIE DAG

 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
 Als Jezus weer zal komen op de wolken,
 Als al wat leeft, de natiën, de volken,
 Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
 Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
 Als d` aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
 Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.

 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
 Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
 En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

SLOTWOORD
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SAMENZANG - STAANDE
GEPREZEN ZIJ DE HEER, DIE EEUWIG LEEFT

 Geprezen zij de Heer,
 die eeuwig leeft.
 Die vol ontferming ieder troost
 en alle schuld vergeeft.
 Die heel het aards gebeuren,
 vast in handen heeft.

 Hem zij de glorie,
 want Hij die overwon,
 zal nooit verlaten wat,
 Zijn hand begon.
 Halleluja, geprezen zij het Lam,
 dat de schuld der wereld,
 op zich nam.

 Hij doet ons dankbaar,
 schouwen in het licht,
 dat uitstraalt van het kruis,
 dat eens voor ons werd opgericht.
 En voor ons oog verrijst,
 een heerlijk vergezicht.

 Hem zij de glorie,
 want Hij die overwon,
 zal nooit verlaten wat,
 Zijn hand begon.
 Halleluja, geprezen zij het Lam,
 dat de schuld der wereld,
 op zich nam.
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KUSSENTJES
IN DE BANK WAARIN U ZIT, TREFT U SOMS KUSSENTJES AAN VAN ZONDAGSE KERKGANGERS. 
ONS VRIENDELIJK VERZOEK IS DAT DEZE OP HUN PLEK BLIJVEN LIGGEN.

Dit was de eerste avond van Zingen in de Zomer 2022. 
In de maanden juli en augustus van 2022 vinden D.V. nog 7 van deze 

samenzangavonden plaats. U bent ook daar hartelijk welkom!

Neem familie, vrienden, buren mee! Welkom! Elke werkdag t/m woensdag 28 augustus 2019 
bent u van 14:00 tot 15:00 uur van harte welkom in het Kerkje aan de Zee voor een afwisselend 
programma van solo- en samenzang, declamatie, orgelspel en gesproken woord. Na afloop ben u 
hartelijk uitgenodigd een kopje koffie of thee met ons te drinken. 

WEEK 2   .   20 JULI 2022
CHRISTELIJK MANNENKOOR 

‘SOLI DEO GLORIA’
BEVRIJDENDE HANDEN
LOCATIE BETHELKERK URK  
AANVANG 19.30 UUR  
MEDITATIE JEUGDPASTOR S. BAKKER
BEGELEIDING HENDRIK VAN VEEN 
EN HARRY HAMER

WWW.ZINGENINDEZOMER.NL
WWW.ZINGENINDEZOMER.TV

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/ZINGENINDEZOMER
ZINGEN IN DE ZOMER VRIENDENKRING: 
WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/ZINGENINDEZOMER

ZINGEN IN DE ZOMER IS NOOIT MEER 
ALS EEN PAAR KLIKJES VAN U VERWIJDERD!

VOLGENDE WEEK:


