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AFRIKA

BIDDEN VOOR ETHIOPIË

BIDDEN VOOR MALAWI

WO In 2020 en 2021 worden 20 evange01APR listen opgeleid om in West-Ethiopië
te evangeliseren en nieuwe kerken
te planten. Bid voor hun opleiding en
voor zegen op hun werk.

DI In dorpen waar veel moslims wonen, is
07APR het niet altijd makkelijk om christen
te zijn. Bid dat christenen in Malawi in
vrijheid hun geloof mogen uiten.

DO De kerk in Assosa heeft een kliniek
02APR in een gebied waar bijna alleen maar
moslims wonen en waar veel armoede
is. Bid voor de staf; bid dat hun werk
bij mag dragen aan openingen voor
het verspreiden van het Evangelie.
VR Bid voor Janet van Middendorp, zij
03APR werkt met verschillende taalteams
aan de ontwikkeling van taalboeken in
de moedertaal voor de lagere klassen
van de basisschool.
ZA Bid voor bescherming op reis als Janet
04APR van Middendorp op diverse plaatsen in
Ethiopië trainingen geeft en bid voor
wijsheid en geduld met de taalteams.
ZO Voor veel mensen in Ethiopië is de
05APR Bijbel niet beschikbaar in hun moedertaal. Bid voor de teams die zich inzetten voor de vertaling van de Bijbel. Bid
om bescherming en doorzettingsvermogen.
MA Bid voor de regering van Ethiopië.
06APR Later in het jaar vinden de landelijke
verkiezingen plaats. Bid voor transparante en eerlijke verkiezingen en dat
alles vredig zal verlopen.

WO Bid voor evangelist Hastings Phale die
08APR in een regio waar veel moslims wonen
gelovigen bemoedigt en toerust om hun
moslimburen te kunnen vertellen van
het goede nieuws van het Evangelie.
DO Samen met de Presbyteriaanse Kerk in
09APR Zuid-Malawi werkt Willem-Henri den
Hartog aan het opleiden van leidinggevenden binnen de kerk, zoals ouderlingen en lekenpredikers. Dit heeft positieve impact op de gemeenten. Wilt u
danken en bidden voor dit mooie werk?
VR Vandaag is het Goede Vrijdag. Bid dat
10APR veel mensen in Malawi de ware betekenis
van het offer van Jezus persoonlijk mogen kennen. Willem-Henri en Ditteke
den Hartog vragen in het bijzonder uw
gebed voor hun buren Uriel en April.
Zij behoren tot de Jehova’s Getuigen.
ZA Willem-Henri en Ditteke den Hartog
11APR begeleiden zendingswerkers in zuidelijk Afrika en onderhouden contact
met partnerkerken en -organisaties van
de GZB in deze regio. Bid om liefde,
wijsheid en onderscheidingsvermogen.
ZO Bid dat de gemeente in Limbe, waar
12APR Willem-Henri en Ditteke den Hartog

gewoonlijk naar toegaan, mag groeien
in geloof. Dank ook dat deze gemeente
samen met alle gelovigen wereldwijd
het feest van Pasen mag vieren.
MA Bid voor Willem-Henri en Ditteke den
13APR Hartog, die vanuit Malawi het GZBwerk in zuidelijk Afrika begeleiden.
Bid om goede contacten, zodat de GZB
samen met haar partners mag werken
aan de opbouw van Gods koninkrijk.

BIDDEN VOOR ZUID-AFRIKA
DI Honderdduizenden vluchtelingen
14APR trekken vanuit buurlanden naar
Zuid-Afrika. Vaak komen zij terecht
in krottenwijken van grote steden.
De GZB denkt samen met betrokken
organisaties en kerken na hoe we hen
zo goed mogelijk kunnen helpen.
WO Bid voor Nico Mostert, de nieuwe
15APR directeur van NETact. NETact helpt
theologische faculteiten en bijbelscholen in Afrika om de kerkelijke
gemeente een centrale rol te geven in
de theologie.
DO Bid voor de miljoenen vluchtelingen in
16APR Zuid-Afrika die vaak onder armoedige
omstandigheden in zogenaamde ‘plakkerskampen’ wonen, wijken zonder water, elektra en sanitaire voorzieningen.
VR Bid voor het medisch en diaconaal werk
17APR in Zama Zama, een sloppenwijk in
Pretoria, waar ongeveer 4000 vluchte-

lingen wonen en waar arts José HeinoKasbergen onder vaak primitieve omstandigheden haar werk moet doen.
ZA Gerrit Heino werkt aan het Mukhanyo
18APR Theological College. Bid voor de studenten aan deze opleiding die vaak moeite hebben om aan hun financiële verplichtingen te voldoen en daarom hun
studie regelmatig moeten onderbreken.
ZO Bid om wijsheid en kracht voor het
19APR werk dat Gerrit en José Heino mogen
verrichten. Gerrit als docent aan een
theologische opleiding en José als arts
in een sloppenwijk en bij een researchcentrum waar onderzoek wordt gedaan
naar HIV/aids en TBC.
MA De stichting Choices, waar Daniëlle
20APR Davelaar werkt, biedt hulp aan zwangere vrouwen die vanwege hun levensomstandigheden een abortus overwegen. Bid dat de hulpverleners tijdens
gesprekken de kans krijgen om het
Evangelie te delen en met hun cliënten
te bidden.
DI Daniëlle Davelaar is mentor van een aan21APR tal jongere meiden in de kerk die in een
moeilijke situatie zitten. Bid om wijsheid en liefde om deze meiden te helpen.
WO Lorianne wilde abortus laten plegen.
22APR Tijdens het hulpverleningsgesprek dat
zij had met een van de medewerkers
van Choices mocht zij Gods nabijheid
ervaren; ze besloot het kindje te
houden. Dank God voor deze beslissing en bid voor Lorianne; het is niet
makkelijk om een kindje op te voeden
in haar situatie.
DO De kerk waar Daniëlle Davelaar naar23APR toe gaat in Zuid-Afrika, bevindt zich in
een wijk met verschillende jeugdbendes. Zij hebben ook aantrekkingskracht op jongeren in de gemeente;
bid om bescherming.

EUROPA

BIDDEN VOOR TSJECHIË
VR Bid voor de christenen in Tsjechië, dat
24APR ze na dertig jaar van democratie, vrijheid en welvaart, zich niet met het juk
van moderne slavernij laten belasten
(Galaten 5:1). Bid dat de kerken de
ware vrijheid in Christus uitdragen.

ZA Bid voor wijsheid en moed voor
25APR christelijke ouders en jeugdleiders in
Tsjechië om het Evangelie te kunnen
delen en voorleven aan kinderen en
tieners. Dat deze nieuwe generatie de
ware vrijheid in Christus mag vinden.
ZO Sinds enige tijd neemt de familie Wolters
26APR deel aan een gezinsbijbelstudiegroep.
Een aantal gezinnen komt bijeen om te
eten en met elkaar te ontdekken wat
het Woord van God ons te zeggen heeft.
Dank voor deze wekelijkse highlight
en bid dat het vrucht mag dragen.
MA De Tsjechische Evangelische Alliantie
27APR is betrokken geraakt bij een kerkrevitaliseringsprogramma (vergelijkbaar
met Focus in Nederland). Bid met
de EA dat er mogelijkheden zullen
ontstaan dit aan meer gemeenten/
kerkverbanden aan te bieden.
DI Tomas is voorganger van Network
28APR Praha, een kerkstichtingsproject in
Praag, waar ook Leendert en Nelleke
Wolters bij betrokken zijn. Tomas kreeg
de gelegenheid om zijn ervaringen te
delen in een kerk in een gesloten land
in Azië. Dank voor de onverwachte
openingen die de Heere God daar gaf.
WO Leendert Wolters ontmoet regelmatig
29APR mensen die ver af staan van kerk en
geloof in Jezus Christus. Bid om openingen om het Evangelie te delen, en
dat de Heilige Geest in de harten van
deze mensen zal werken.

BIDDEN VOOR DUITSLAND
DO In Oost-Duitsland is geloven in God
30APR door het DDR-verleden, toen er voor
religie geen ruimte was in de samenleving, voor velen compleet vreemd. Bid
voor de kerken en christenen die hier
zijn, dat ze licht en zout mogen zijn.
VR Onze God is een God van relaties, van
01MEI vriendschap. Dat is ook in Oost-Duitsland een belangrijk ‘kruiwagen’ voor het
Evangelie. Laten we vandaag bidden
of er hier veel vriendschappen mogen
ontstaan, tussen christenen en nietchristenen, waardoor er ruimte komt
om met mensen het Evangelie te delen.
ZA Gerrit en Jorine van Dijk zijn gemeente02MEI stichters in het Oost-Duitse Rostock,
in de wijk Evershagen. Door hun werk
hebben ze veel contacten en is er geen
duidelijke scheiding tussen werk en
privé. Bid om een goede balans.
ZO Gerrit en Jorine van Dijk zijn samen
03MEI met een team een pioniersplek gestart
onder de naam Haltepunkte E. Bid om
wijsheid bij het maken van plannen
voor aansprekende activiteiten om
mensen in aanraking te brengen met
het Evangelie en voor een positieve
ontvangst bij de buurtbewoners.

MA Jorine van Dijk leest samen met een
04MEI niet-christelijke vriendin en haar dochter de Bijbel. Dank voor hun openheid
richting God en de Bijbel. Bid dat zij
Hem persoonlijk mogen leren kennen.
DI Bid voor Franzi, die zich steeds meer
05MEI bezig houdt met het leggen van tarotkaarten en waarzeggerij. Bid dat God
op Zijn manier er doorheen breekt en
haar aanspreekt.

BIDDEN VOOR BOSNIË EN HERZEGOVINA
WO De grote steden van Bosnië en Herze06MEI govina staan regelmatig in de top tien
van meest verontreinigde steden van
de wereld. Bid voor verbetering en
bescherming voor de inwoners.
DO Het is voor jongeren erg moeilijk om
07MEI een baan te vinden. Velen van hen vertrekken dan ook naar het buitenland
om daar te werken. De kerk mist deze
jongeren in de gemeente!
VR Pastors staan onder hoge druk. Door08MEI dat de kerk in Bosnië en Herzegovina
nog maar kort bestaat, komt veel van
het werk op hun schouders neer. Bid
voor bemoediging en kracht.
ZA De nog jonge en kleine kerk van Bosnië
09MEI en Herzegovina heeft ook te maken
met kerkverlating. Bid dat God Zijn
kerk vasthoudt en gemeenteleden
zullen volharden in het geloof.
ZO Heleen van der Sluijs is in 2019 door de
10MEI GZB naar Bosnië en Herzegovina uitgezonden. Dank voor de goede contacten
en vriendschappen die zij in het afgelopen jaar heeft kunnen opbouwen.
Bid dat zij tot zegen mag zijn.
MA Bid om wijsheid voor de GZB en de
11MEI lokale kerk om te ontdekken op welke
manier we samen kunnen meebouwen
aan het werk in lokale gemeenten, gemeenten die klein en kwetsbaar zijn.

BIDDEN VOOR REIZEN
DI Er zijn dit jaar een heel aantal GZB12MEI Experience reizen gepland. Wilt u bidden voor de voorbereidingen en de zendingswerkers die de groepen ontvangen.
WO Deze maand vertrekken er twee
13MEI groepen reizigers om kennis te maken
met het werk van de GZB. Dank voor
de mogelijkheden om christenen uit
andere culturen te ontmoeten en
van elkaar te leren. Bid voor goede en
veilige reizen.

Ga mee op reis!
Kijk voor onze reizen op
www.gzbexperience.nl

VR Bid voor de cursus basis exegese waar22MEI bij het doel is Gods Woord relevant
en van betekenis te laten zijn in de
context van Pakistan. Bid voor de cursusleiding en de studenten om Gods
zegen hierover.
ZA Bid voor de Good Shepherd School
23MEI in Islamabad die onderwijs biedt aan
zo’n 60 christelijke kinderen in een
sloppenwijk. Dank dat deze kinderen
nu toch de mogelijkheid hebben goed
christelijk onderwijs te ontvangen.

MIDDENOOSTEN
BIDDEN VOOR EGYPTE
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ZO Dank voor de groei
van de kerk in Al-

DO De GZB steunt diverse nieuwe
14MEI gemeenten in arme buitenwijken van
grote steden. Bid dat zij van betekenis
mogen zijn voor hun omgeving.

VR In juli vindt er in Egypte een zomer15MEI school plaats voor jonge kerkleiders
uit het Midden-Oosten. In deze twee
weken worden zij uitgedaagd en toegerust om hun geloof te integreren in
alle facetten van het leven. Bid dat deze
zomerschool hen tot zegen zal zijn.

24MEI gerije, ondanks druk en tegenstand.
Bid voor de vaak kleine en kwetsbare gemeenten. Dat zij moed mogen ontvangen om het Evangelie door te geven en
tot zegen te zijn voor hun omgeving.
MA Een Nederlandse Algerijn bezoekt Al25MEI gerije vaak om individuele christenen
te begeleiden. Bid dat zijn verlangen
om ook als groep samen te komen
werkelijkheid kan worden.

DI
ZA Willem-Jan de Wit is docent aan een
26MEI
16MEI theologische opleiding in Egypte.
zendings
Binnenkort hopen tientallen van
zijn
maatje.nl
studenten af te studeren, onder wie
toekomstige predikanten. Bid dat ze
tot zegen mogen zijn voor de kerk.
ZO Verschillende oud-studenten van Willem17MEI Jan de Wit dienen als predikant in gemeenten die pas een paar jaar bestaan.
Bid om een zegen voor alle kerkdiensten
vandaag in Egypte en speciaal voor de
diensten in deze nieuwe gemeenten.
MA Na twintig jaar trouwe dienst draagt dr.
18MEI Atef M. Gendy zijn taak als rector van de
theologische opleiding in Caïro binnenkort over aan een opvolger. Dank voor
de groei van het seminarie onder dr.
Atef en bid om zegen voor de toekomst.
De ramadan kan de relatie tussen mosDI lims en christenen in Egypte bemoeilij19MEI ken, maar biedt ook mogelijkheden tot
ontmoeting. Zo nodigen kerken hun buren soms uit voor een feestelijke avondmaaltijd. Bid om goede ontmoetingen.

Bid voor de diverse theologische
opleidingen in Algerije. Voorgangers
wordenzendings
hier toegerust om het Evangelie bijbelgetrouw
te kunnen uitleggen
maatje.nl
en leiding te geven aan de groeiende
gemeenten in hun land. Bid om
wijsheid en kracht om de kerk in deze
islamitische omgeving te dienen.

WO Elke week komen er mensen tot geloof
27MEI in Algerije, ondanks het verbod op evangelisatie. Voor nieuwe gelovigen is hun
nieuwe leven een behoorlijke verandering. Zij krijgen te maken met tegenstand en afwijzing vanuit hun familie
en vrienden. Bid om kracht en moed.

DO Het afgelopen jaar is een cursus ont21MEI wikkeld voor tieners over het geloof
en hoe ze lastige vragen daarover
kunnen beantwoorden. Bid dat deze
nieuwe generatie christenen zout en
licht mogen zijn in een land waar de
meeste mensen moslim zijn.

ZA Het doel van OMF is om de miljoenen
30MEI Oost-Aziaten te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Bid voor Jaap
en Marieke* als ze eind juni onafhankelijk van de GZB doorgaan met hun werk
voor OMF in de Mekong regio.
ZO Bid op deze pinksterdag voor meer zen31MEI dingswerkers onder de vele onbereikte
bevolkingsgroepen in de landen rond
de Mekong rivier. Op veel plekken is
nog geen enkele werker aanwezig.
MA Bid voor het groeiende
aantal Chinese
zendings
zendings
01JUN
zendelingen. Dat ze goede maatje.nl
aansluiting
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zullen vinden bij internationale teams
en effectief zullen zijn in het werk
waar God hen toe roept.

DI Deze maand vindt er een belangrijke
02JUN verandering plaats in het werk van
Jaap en Marieke*. Ze krijgen de verantwoordelijkheid voor de meer dan 100
zendingswerkers in het Mekong Veld
binnen OMF. Bid dat de overgang naar
deze nieuwe taak goed zal verlopen.
WO Mirjam* heeft haar werk onder de
03JUN BY bevolking moeten loslaten. Laten
we blijven bidden voor nieuwe lokale
werkers onder de BY, een voor het
Evangelie nog onbereikte bevolkingsgroep in Zuidoost-Azië.

AZIË

BIDDEN VOOR PAKISTAN

WO In Pakistan vormen christenen een
20MEI kleine kwetsbare minderheid. Bid voor
moed en volharding voor de christelijke
gemeenschap te midden van discriminatie en vervolging.

zendings
maatje.nl

BIDDEN VOOR ZUIDOOST-AZIË
DO Vandaag is de Algemene Vergadering
28MEI van de GZB. Bid voor een goede vergadering en de leiding van Gods Geest
bij de beslissingen die moeten worden
genomen.
VR Bid voor de landen in Zuidoost-Azië
29MEI waar geloven onder druk staat. Geef
een rotsvast geloof in God, de Koning
der Koningen.

DO In de periode dat Mirjam* onder de BY
04JUN werkte had ze contact met Jade. Bid
voor haar en haar gezin. Ze woont in
een omgeving waar nauwelijks christenen wonen. Bid dat ze God mogen
volgen en steeds meer zullen begrijpen
wat dat inhoud.
VR Bid voor Orchidee, dat ze sterk mag
05JUN staan in haar geloof en haar zoontje
Enoch dicht bij God zal opvoeden. Dat
is niet makkelijk in een omgeving waar
veel weerstand is tegen het christelijk
geloof.
ZA Bid voor alle mensen van de BY die het
06JUN Evangelie gehoord hebben, dat God
zal doorgaan met Zijn werk in hun hart
en leven. Ook nu werkers vanuit het
buitenland niet langer welkom zijn.

BIDDEN VOOR THAILAND
ZO Vandaag komen overal in Thailand
07JUN christenen bij elkaar om de Heere
groot te maken. Bid voor gezegende
kerkdiensten!
MA In Isaan, de regio waar de GZB werkt,
08JUN zijn de meeste mensen boeddhist,
maar een heel klein deel van de
bevolking is christen. Ze moeten vaak
uren lopen om een kerkdienst of activiteit bij te kunnen wonen. Bid voor
meer nieuwe gemeenten hier, zodat
christenen elkaar makkelijker en vaker
kunnen ontmoeten.
DI Sijmen en Annelies den Hartog zijn
09JUN gemeentestichters in Thailand, in de
regio Isaan. Ze zijn onlangs naar een
nieuwe plaats verhuisd. Bid voor vrede
in alle veranderingen, voor goede
nieuwe contacten en wijsheid voor
gemeenteopbouw in deze omgeving.
WO Jarenlang hebben Sijmen en Annelies
10JUN den Hartog zich ingezet voor de kerk
in Manchakhirie. Sinds een paar weken
functioneert deze kerk volledig zelfstandig. Bid voor onderlinge eenheid,
liefde en een blijvend verlangen om het
Evangelie te delen.
DO Peter is kerkleider en voorzitter van
11JUN een regionale kerk in Isaan. Bid dat hij
kerkleiders kan toerusten en motiveren om God te dienen op de plek waar
ze zijn geplaatst.
VR Zuster Niam is een trouw gemeentelid
12JUN in de kerk. Ze deelt het Evangelie graag
met anderen en mensen komen hierdoor tot geloof. Bid dat ook haar man
en dochter Jezus gaan volgen.
ZA Na een jaar lesgeven aan kinderen van
13JUN zendingswerkers is het voor Elianne
Schonewille bijna tijd om terug te gaan
naar Nederland. Dank God voor alles
wat ze voor de kinderen heeft mogen
betekenen, waardoor de ouders hun
taalstudie goed konden afronden.
ZO Er is een grote vraag naar leerkrachten
14JUN voor kinderen van zendingswerkers.
Met een goede leerkracht kunnen
ouders zich beter focussen op het
zendingswerk. Wilt u bidden voor meer
leerkrachten?
MA Nat is een weggelopen prostituee. Zij
15JUN vindt het moeilijk om op het rechte
pad te blijven en op een andere manier
haar geld te verdienen. Wilt u bidden
dat zij God blijft zoeken en danken
voor alle steun die zij krijgt van de
mensen om haar heen?

DI Sommige leerkrachten op de taalschool
16JUN waar zendingswerkers zich voorbereiden op hun taak in Thailand zijn geen
christen. Zij zijn boeddhist, maar werken in een christelijke omgeving. Wilt u
bidden dat zij door de mensen om hen
heen God mogen zien en ook christen
mogen worden?

Bid om liefde en kracht om het Evangelie vorm te geven.
DI Elke week wordt er bijbels onderwijs
23JUN gegeven aan kinderen uit de achterstandswijk waarin de kerk staat.
Anneleen van Doorn ondersteunt de
kerk met het maken van lessen. Bid
dat de kinderen door de lessen de
liefde van Jezus leren kennen.
WO Meer dan 350 kinderen uit achterstands24JUN wijken bezoeken dagelijks het onderwijsproject van de kerk. Hier krijgen ze
bijles, bijbels onderwijs en misschien
wel het belangrijkste: liefde en aandacht. Dank God voor dit mooie werk!

LATIJNSAMERIKA
BIDDEN VOOR NICARAGUA
WO Achterstandswijken van grote steden
17JUN kenmerken zich door grote sociale problemen. Midden in drie van dat soort
wijken bevindt zich een gemeente van
de Iglesia Reformada. Deze gemeenten
zijn klein in aantal, maar zeer toegewijd
om in woorden en daden met mensen
het Evangelie te delen. Bid voor hen.
DO Bid u mee dat de kleine gemeenten in
18JUN Nicaragua, waar de GZB mee samenwerkt, mogen groeien en dat mensen
uit de omgeving van de kerk aangetrokken worden door het Evangelie?
VR Toerusting is van groot belang voor de
19JUN kleine gemeentes binnen de Iglesia Reformada. Ds. Wim en Anke Poldervaart
hebben twee jaar dit werk gedaan. Om
gezondheidsredenen zijn ze gestopt.
Bid voor de gezondheid van Wim en
om een opvolger uit de regio zelf.
ZA Iedere week krijgen de voorgangers van
20JUN de drie gemeenten binnen de Iglesia
Reformada van ds. Wim Poldervaart
een preekschets toegestuurd en de
zondagsschool- en jeugdleiders een
samenvatting daarvan. Bid dat het
de gemeenten helpt om in geloof en
aantal te groeien.
ZO Erik en Diana zijn een jong echtpaar
21JUN binnen de kerk in Nicaragua. Ze zijn op
zoek naar Gods wil in hun leven. Wil
Hij dat ze theologie gaan studeren?
Bid om wijsheid.
MA Zelmira coördineert het toerustings22JUN werk binnen de Iglesia Reformada.
Daarnaast leidt ze samen met haar
man een gemeente in een volksbuurt.

DO Bid voor Bianca, één van de leerkrach25JUN ten in het onderwijsproject van de
kerk. Doordeweeks geeft zij les en op
zaterdag gaat ze naar de universiteit
voor de opleiding tot leerkracht.
VR Martha coördineert het onderwijs26JUN project van de kerk voor kinderen die
opgroeien in armoede, en waarvan
velen te maken hebben met grote
sociale problemen, zoals geweld en
verslaving. Dank voor de vreugde die
ze heeft in haar werk. Bid om kracht
om leiding te geven.

BIDDEN VOOR COLOMBIA
ZA In Colombia stelt de GZB een aantal
27JUN studiebeurzen beschikbaar voor studenten aan het seminarie in Medellín.
Dank voor het goede onderwijs dat dit
seminarie biedt. Bid dat ze de nieuwe
predikanten en kerkelijk werkers op
een goede manier mogen toerusten
voor hun taak in de kerk.
ZO Bidt u mee voor de naschoolse opvang
28JUN van de kerk in een achterstandswijk in
Bogotá? Kinderen vinden er een veilige
plek, krijgen een voedzame maaltijd
én horen van Gods liefde.
MA Veel kinderen in grote steden in Colom29JUN bia leven in moeilijke omstandigheden
en de kans is groot dat ze in de criminaliteit belanden. Bid dat er kerken
zijn die naar hen omzien en dank voor
de plaatsen waar dat nu al gebeurt.
DI Net als in Nederland zijn er ook in
30JUN Colombia eenzame ouderen. Op verschillende plaatsen probeert de kerk
een ontmoetingsplek te zijn. Daar is
aandacht, advies, gezonde voeding
en wordt het Evangelie gedeeld. Dank
God daarvoor.
* Om veiligheidsredenen wordt in sommige
gevallen niet het land maar de regio genoemd en
worden ook sommige namen niet voluit genoemd.

Zending verbindt Nederland met Gods wereldwijde kerk. Samen met u willen we mensen over de hele wereld
bereiken met het Evangelie. Uw gebed is hierbij onmisbaar. Dank voor uw betrokkenheid.
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