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Doop van de Heer 

Op deze dag, een week na de Openbaring des 

Heren, vieren wij het Doopsel van de Heer. Het was 

de eerste daad van Zijn openbaar leven, die door de 

vier Evangeliën vermeld wordt. Tot de leeftijd 

gekomen van ongeveer dertig jaar, verliet Jezus 

Nazareth, ging naar de rivier de Jordaan en liet zich 

te midden van vele mensen door Johannes dopen. 

De Evangelist, de heilige Marcus, schreef: “Op 

hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag 

Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif 

op Zich neerdalen. En er kwam een stem uit de 

hemel: “Gij zijt Mijn Zoon, Mijn Veelgeliefde; in U 

heb Ik welbehagen.” (Mc. 1, 10-11). Deze woorden 

“Gij zijt Mijn Zoon, Mijn Veelgeliefde” openbaren 

wat het eeuwige leven is: de band met de Vader 

zoals Jezus die gekend heeft. Hij heeft ons deze 

relatie van kind tot Vader gegeven.  

 

Geliefde vrienden, hoe groot is de gave van het 

Doopsel! Als wij ons daar ten volle rekenschap van 

geven, zou ons leven een ononderbroken “dank U” 

zijn. Wat een vreugde voor christelijke ouders die 

uit hun liefde een nieuwe mens zagen geboren 

worden en hem naar de doopvont dragen en in de 

schoot van de Kerk zien herboren worden voor een 

leven dat geen einde kent! Gave, vreugde, maar ook 

verantwoordelijkheid! De ouders, peters en meters 

moeten hun kind namelijk opvoeden volgens het 

Evangelie. 

Paus Benedictus XVI 
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OPENINGSRITEN 

 

INTROITUS  (Ps. 44, 8) 
Dilexisti iustitiam, et odisti 
iniquitatem: propterea unxit te Deus, 
Deus tuus, oleo laetitiae prae 
consortibus tuis. 

 Rechtvaardigheid hebt Gij liefgehad en 
onrecht gehaat; daarom heeft God, uw 
God, U gezalfd met olie der vreugde, en 
U geplaatst boven uw gelijken. 

 

Psalm   

Eructavit cor meum verbum bonum: 
dico ego opera mea regi. 

 In mijn hart wellen de juiste woorden 
op: mijn gedicht spreek ik uit voor de 
koning. 

 
BEGROETING: 

 

 
 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen 

 

 

 

 

 
 
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de 
Heilige Geest zij altijd met u.  
En met uw Geest. 
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ZEGENING VAN HET WIJWATER  EN  BESPRENKELING 

Dominum Deum nostrum, fratres 
carissimi, suppliciter deprecemur,  
ut hanc creaturam aquae 
benedicere dignetur, super nos 
aspergendam in nostri memoriam 
baptismi. Ipse autem nos adiuvare 
dignetur, ut fideles Spiritui, quem 
accepimus, maneamus. Omnipotens 
sempiterne Deus, qui voluisti ut per 
aquam, fontem vitae ac 
purificationis principium, etiam 
animae mundarentur aeternaeque 
vitae munus exciperent, dignare, 

quaesumus, hanc aquam  
benedicere, qua volumus hac die 
tua, Domine, communiri.  
Fontem vivum in nobis tuae gratiae 
renovari et ab omni malo spiritus et 
corporis per ipsam nos defendi 
concedas, ut mundis tibi cordibus 
propinquare tuamque digne 
salutem valeamus accipere. Per 
Christum Dominum nostrum. Amen. 

 Broeders en zusters, laten wij met 
aandrang bidden tot God, onze Heer, 
dat Hij Zijn zegen wil zenden over dit 
water, waarmee wij besprenkeld 
worden ter herinnering aan ons 
doopsel. Hij moge ons helpen om trouw 
te blijven aan de Geest Die wij eens 
hebben ontvangen. 
Almachtige eeuwige God, het is Uw wil 
dat het water, bron van leven en middel 
tot reiniging, ook de ziel van de mens 
zuivert en hem eeuwig leven schenkt. 
Wij bidden U, Heer: zegen dit water 
waardoor wij gesterkt willen worden  
op deze dag die Gij hebt gemaakt.  
Laat door dit water opnieuw in ons de 
bron opwellen van Uw genade en laat 
ons gevrijwaard blijven voor alle kwaad 
naar lichaam en geest zodat wij, zuiver 
van hart, tot U kunnen naderen en 
waardig zijn Uw heilsgaven te 
ontvangen. Door Christus onze Heer. 
Amen. 

 

Asperges me, Domine hyssopo et 
mundabor: lavabis me et super 
nivem dealbabor. Miserere mei 
Deus secundum magnam 
misericordiam tuam. Gloria Patri et 
Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in 
principio et nunc et semper, et in 
saecula saeculorum. Amen. 

 Heer, besprenkel mij met hyssop dat ik 
rein word, was mij dat ik witter word 
dan sneeuw. Ontferm U over mij God, 
volgens uw grote barmhartigheid. Eer 
aan de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest zoals het was in het begin en nu 
en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

 

NA DE BESPRENKELING 

Deus omnipotens nos a peccatis 
purificet, et per huius Eucharistiae 
celebrationem dignos nos reddat, 
qui mensae regni sui participes 
efficiamur.  Amen 

 Moge de Almachtige God ons reinigen 
van zonden en ons door de viering van 
de Eucharistie, waardig maken eens 
aan te zitten aan Zijn tafel in het 
Koninkrijk.  Amen. 
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GLORIA  MISSA II   
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EER AAN GOD 

Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw 
grote heerlijkheid. Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader; Heer, eniggeboren 
Zoon, Jezus Christus; Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; Gij, die wegneemt de 
zonden der wereld, ontferm U over ons;  Gij, die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed; Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. Gij alleen de Allerhoogste: Jezus 
Christus, met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 
 
GEBED 

Almachtige eeuwige God, toen Christus in de Jordaan gedoopt was en de Heilige 
Geest op Hem neerdaalde, hebt Gij Hem geopenbaard als uw welbeminde Zoon. 
Wij bidden U: laat ook op ons, uw aangenomen kinderen, die herboren zijn uit 
water en Heilige Geest, altijd uw welbehagen rusten. Door onze Heer. 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 

 

EERSTE LEZING  (Jesaja 42, 1-4, 6-7) 
 

Zo spreekt de Heer: „Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun, mijn uitverkorene in 
wie Ik behagen schep: mijn geest stort Ik over hem uit, gerechtigheid laat hij 
stralen over de volken. „Hij roept niet, hij schreeuwt niet en op straat verheft hij 
zijn stem niet. „Het geknakte riet zal hij niet breken, de kwijnende vlaspit niet 
doven, in waarheid zal hij de gerechtigheid laten stralen. „Onvermoeid en 
ongebroken zal hij op aarde gerechtigheid laten zegevieren: de verre kusten zien 
uit naar zijn leer." „Ik, de Heer, roep u in gerechtigheid, Ik neem u bij de hand en 
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waak over u en maak u voor de mensen tot het teken van mijn verbond en tot 
een licht voor de volken. Blinden zult gij de ogen openen, gevangenen uit hun 
kerker bevrijden en uit de gevangenis allen die in duisternis zitten."  
 
 
 
 

Woord van de Heer                                              Wij danken God. 
 

RESPONSORIEPSALM   Psalm 29 (28), 1a en 2, 3ac-4, 3b en 9b-70 
 

RESPONS:   Allelúia 
 

 KEERVERS:  Alleluia 

Afférte Dómino, fílii Dei, Allelúia 
afférte Dómino glóriam et 
potentiam. Allelúia. 
 

Afférte Dómino glóriam nóminis 
eius, Allelúia adoráte Dóminum 
in splendóre  sancto. Allelúia 
 

Vox Dómini super aquas, Deus 
maiestátis intónuit: Allelúia 
Dóminus super aquas multas. 
Allelúia 
 

Vox dómini in virtúte, Allelúia 
vox Dómini in magnificéntia.  
Allelúia.   
 

Vox Dómini confringéntis cedros, 
Allelúia et confringét Dóminus 
cedros Líbani. Allelúia.  
 

 Dóminus super dilúvium hábitat, 
Allelúia et sedébit Dóminus rex 
in aetérnum. Allelúia.   

 Huldigt de Heer, alle zonen van God. 
Alleluia huldigt de Heer om zijn glorie 
en macht. Alleluia. 
 

Huldigt de Heer om de roem van zijn 
Naam, Alleluja knielt voor Hem neer 
om zijn heilige luister. Alleluia. 
 

De stem van de Heer schalt over het 
water, Alleluia Gods majesteit roept 
van over de zee.  
Alleluia.  
 

De stem van de Heer met dreunend 
geweld, Alleluia de stem van de Heer, 
ontzagwekkend. Alleluia. 

 

De stem van de Heer verbrijzelt de 
ceders, Alleluia de Heer slaat de ceders 
van de Libanon te pletter. Alleluia.  
 

De Heer troont boven het firmament, 
Alleluja daar zetelt Hij eeuwig als 
koning. Alleluia.  

 

TWEEDE LEZING  (Handelingen 10, 34-38) 
 

In die tijd nam Petrus het woord en sprak: “Nu besef ik pas goed, dat er bij God 
geen aanzien van persoon bestaat, maar dat, uit welk volk ook, ieder die Hem 
vreest en het goede doet, Hem welgevallig is. Het woord heeft Hij tot de zonen 
van Israël gezonden, toen Hij door Jezus Christus de blijde boodschap van vrede 
verkondigde: Deze is de Heer van allen. Gij weet wat er overal in Judea gebeurd 
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is; hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat 
Johannes predikte, en hoe God Hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met 
kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen, die onder de dwingelandij van de 
duivel stonden, want God was met Hem.” 
 
 
 
 

Woord van de Heer                                             Wij danken God. 
 

ALLELUIA  (Psalm 117, 26-27)   
Alleluia. Inveni David servum meum: 
oleo sancto meo unxi eum.  
Alleluia. 

 Alleluia. Ik heb David, mijn dienaar, 
gevonden;  hem met mijn heilige olie 
gezalfd. Alleluia. 

 

EVANGELIELEZING   
 

 

 

 

 
 

De Heer zij met u.                        
En met uw geest.  
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens . . . .  
Lof aan U, o Heer. 
 

EVANGELIELEZING  JAAR – A   (Matteüs 3, 13-17)   
 

In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem 
te laten dopen. Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: “Ik 
heb úw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?” Jezus antwoordde: “Laat het nu zijn; 
want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen.” Toen liet Johannes 
Hem toe. Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water. En zie, daar 
ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een 
duif en over zich komen. En een stem uit de hemel sprak: “Dit is mijn Zoon, mijn 
veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.”  
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EVANGELIELEZING JAAR – B   (Marcus 1, 7-11) 
 

In die tijd predikte Johannes: “Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet 
waardig te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt 
met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.” In die tijd vertrok Jezus 
uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. En op 
hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren 
en de Geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: 
“Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.”  
 

EVANGELIELEZING JAAR – C   (Lucas 3, 15-16. 21-22) 
 

In die tijd, toen het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande 
Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen 
het antwoord: “Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; 
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met 
de Heilige Geest en met vuur.” Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn 
doop in gebed was, geschiedde het dat de hemel openging en de Heilige Geest, 
in lichamelijke gedaante als een duif, over Hem neerdaalde, en dat een stem uit 
de hemel sprak: “Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb ik mijn behagen 
gesteld.”   
 
 

 

 
 
 

Woord van de Heer                                          Lof zij U, Christus.  
 
HOMILIE  
 
 CREDO IV 
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GELOOFSBELIJDENIS    
Ik geloof in één God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van  
al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van 
God, vóór alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de 
ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles 
geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens 
geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is 
begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten 
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hemel: zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te 
oordelen levenden en doden en aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in de heilige Geest 
die Heer is en het leven geeft die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en 
de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten. 
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot 
vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het 
komend rijk. Amen. 

 
VOORBEDEN 
 

 

 
 
Opdat U ons moge verhoren. Vragen wij U. 

 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 

 
OFFERTORIUM  (Psalm 117, 26-27) 
 

Benedictus qui venit in nomine 
Domini: benediximus vobis de domo 
Domini: Deus Dominus, et illuxit 
nobis, alleluia, alleluia. 

 Gezegend die komt in de Naam van de 
Heer; wij hebben u gezegend vanuit het 
huis van de Heer: God is de Heer en Hij 
heeft ons verlicht, alleluia, alleluia. 

 
GEBED OVER DE GAVEN 
 

Suscipe munera, Domine, in dilecti 
Filii tui revelatione delata, ut fidelium 
tuorum oblatio in eius sacrificium 
transeat, qui mundi voluit peccata 
miseratus abluere. Qui vivit et regnat 
in saecula saeculorum. 

 Heer, aanvaard de gaven die door uw 
gelovigen zijn gebracht op de dag waarop 
uw geliefde Zoon is geopenbaard. Laat 
deze gaven opgaan in het offer van 
Christus, die in zijn barmhartigheid de 
wereld wilde reinigen van zonden. Die 
leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. 
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PREFATIE   (van de Doop van de Heer) 
 

 

 

 

 

 

 
 

De Heer zij met u. 
Verheffen wij ons hart. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

 En met uw geest. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 

  
Vere dignum et iustum est, aequum 
et salutare, nos tibi semper et 
ubique gratias agere: Domine, 
sancte Pater, omnipotens aeterne 
Deus: Qui miris signasti mysteriis 
novum in Iordane lavacrum, ut, per 
vocem de caelo delapsam, habitare 
Verbum tuum inter homines 
crederetur: et, per Spiritum in 
colum- bae specie descendentem, 
Christus Servus tuus oleo perungi 
laetitiae ac mitti ad evangelizandum 
paupe- ribus nosceretur.Et ideo cum 
caelorum Virtutibus in terris te 
iugiter celebramus, maiestati tuae 
sine fine clamantes: 

 Heilige Vader, machtige eeuwige  
God, om recht de doen aan uw heer-
lijkheid, om heil en genezing te vinden 
zullen wij U danken, altijd en overal.  
Gij hebt in het water van de Jordaan 
het nieuwe doopsel geopenbaard door 
wonderlijke tekenen: een stem klonk uit 
de hemel om te getuigen dat uw 
Woord onder de mensen woonde. De 
Geest daalde neer in de gedaante van 
een duif en zalfde uw dienaar Christus 
om aan armen de blijde boodschap te 
brengen. Daarom, met de Engelen in  
de hemel, verheerlijken wij U op aarde 
zolang er woorden zijn, en zingen U 
 toe vol vreugde: 
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SANCTUS Missa II  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten! Vol zijn hemel en aarde 
van Uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij, die komt in de naam des 
Heren.  Hosanna in den hoge. 
 

EUCHARISTISCH GEBED    

 
Na de consecratie: 
 
 

 

 

 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.  
Heer Jezus Christus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert  
dat Gij verrezen zijt. 
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Aan het eind van het Eucharistisch Gebed volgt de doxologie: 
 

 

 

 
     

Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw Naam geprezen zijn God Almachtige  

Vader in de eenheid van de Heilige Geest nu en in alle eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

COMMUNIERITUS 

 

 
 

 
 

Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord   
onderricht, durven wij zeggen: 
 

PATER NOSTER  ONZE VADER 

Pater noster, Qui es in caelis, 
Sanctificetur nomen tuum. Adveniat 
regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut 
in caelo et in terra. Panem nostrum 
quotidianum da nobis hodie, et 
dimitte nobis debita nostra, sicut et 
nos dimittimus debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in tentationem: 
Sed libera nos a malo.  

 Onze Vader die in de hemel zijt uw  
Naam worde geheiligd, uw Rijk kome, 
uw Wil geschiede op aarde zoals in de 
hemel. Geef ons heden ons dagelijks 
brood en vergeef  ons onze schulden 
zoals ook wij vergeven  aan onze 
schuldenaren en breng ons niet in 
beproeving, maar verlos ons van het 
kwade. 
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Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund 
door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst  
en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 
Verlosser Jezus Christus. 
 

 
 

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.  
 
VREDESWENS 
 

 

 

 

 

 
 
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:  ‘Vrede laat Ik u; mijn  
vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden maar op het geloof van uw Kerk; vervul  
uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij die leeft en regeert in  
de eeuwen der eeuwen.  Amen. 
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De vrede des Heren zij altijd met u. 
En met uw geest. 
Wenst elkaar de vrede. 
 
BREKEN VAN HET BROOD 
 
AGNUS DEI  Missa II   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  Ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  Ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  Geef ons de vrede. 

 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
maar spréék en ik zal gezond worden. 
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COMMUNIO :  (Gal. 3, 27) 
Omnes qui in Christo baptizati estis, 
Christum induistis, alleluia. 

 Gij allen die in Christus gedoopt zijt,  
hebt u met Christus bekleed, alleluia. 

 
Psalm 28:   v. 1, 2, 3, 4, 5, 7-8, 10, 11 
1. Afférte Dómino, filii Dei, afférte 
Dómino glóriam et poténtiam. 
 

 Huldigt de Heer, alle zonen van God.  
huldigt de Heer om zijn glorie en macht. 
 

2. Afférte Dómino glóriam nóminis 
eius, adoráte Dóminum in splendóre 
sancto. 
 

 Huldigt de Heer om de roem van zijn 
Naam, knielt voor Hem neer om zijn 
heilige luister. 

3. Vox Dómini super aquas, Deus 
majestátis intónuit, Dóminus super  
a quas multas. 
 

 De stem van de Heer schalt over het 
water,  Gods majesteit roept van over  
de zee.  
 

4. Vox Dómini in virtúte, vox Dómini 
in magnificéntia. 
 

 De stem van de Heer met dreunend 
geweld, de stem van de Heer, 
ontzagwekkend.  

5. Vox Dómini confringéntis cedros; 
et confringet Dóminus cedros Libani. 
 

 De stem van de Heer verbrijzelt de ceders, 
de Heer slaat de ceders van de Libanon te 
pletter.  

7-8. Vox Dómini intercidéntis 
flammam ignis, vox Dómini 
concutiéntis desértum, et concútiet 
dóminus desértum Cades. 
 

 De stem van de Heer braakt vurige flitsen, 
de stem van de Heer laat de wildernis 
beven, de Heer schokt de steppe van 
Kadesj; 

10. Dómininus super dilúvium 
hábitat, et sedébit Dóminus rex in 
aetérnum. 
 

 De Heer troont boven het firmament,  
daar zetelt Hij eeuwig als koning.  

11.  Dóminus virtútem pópulo suo 
dabit, Dóminus benedicet pópulo  
suo in pace. 

 De Heer geeft kracht aan zijn volk; de  
Heer zegent zijn volk met vrede. 

 
GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, wij zijn met uw heilige gaven gevoed en doen een beroep op uw goedheid: 
laat ons altijd luisteren naar uw eniggeboren Zoon om uw kinderen  
te worden genoemd en het ook werkelijk te zijn. Door Christus onze Heer. 
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SLOTRITEN 

 
MEDEDELINGEN 
  
ZEGEN EN WEGZENDING 

 

 

 

 

 

 
 
De Heer zij met U.  
En met uw geest. 
Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.   
Amen. 

 
 
 
 
 
 
Ite missa est         Gaat nu allen heen in vrede 
Deo Gratias  Wij danken God 
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     Voor alle komende Eucharistievieringen 
       zie onze liturgische kalender in ons parochieblad SITIO 

     en onze Website:  www.gerardusmajella.nl 

 

 

http://www.gerardusmajella.nl/

