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Nieuwsbrief 11
Augustus / September 2017:

Kies opnieuw!
Voor info en aanmelding:

Peter Winteraeken
Wilhelminalaan 71
6101 JD Echt

Telefoon:
0475-484833 | 06-80040175

E-mail:
peter@peterwinteraeken.nl

Beste {{voornaam}}
{{achternaam}}
U heeft eerder deelgenomen aan activiteiten van en met
Peter Winteraeken, u heeft zich hiervoor aangemeld of u
heeft hierover informatie opgevraagd c.q. interesse getoond.
Dat is de reden dat u deze nieuwsbrief ontvangt. Als u niet
langer prijs stelt op het ontvangen van deze nieuwsbrief kunt
u zich hiervoor afmelden beneden aan deze nieuwsbrief.

''Wij gaan weer naar
school!''

En zie voor alle activiteiten de
website:
www.peterwinteraeken.nl

Peter Winteraeken:
"Wij gaan weer naar
school!" Overal in onze
Provincie tref je nu deze
welbekende
spandoeken aan. De
vakantie is voorbij!
Kinderen gaan weer
naar school. Klaar voor
een nieuw schooljaar.
Klaar om weer verder te

Reacties in het gastenboek:

Benieuwd naar de reacties van
andere deelnemers? Of wil je
zelf een reactie plaatsen? Kijk
dan hier voor het gastenboek.

groeien en te leren.
Wat als wij zelf weer worden als kinderen........?
Verwonderend kijken - net als kinderen - naar al wat zich in
het leven aandient. Niet al vooringenomen weten hoe de vork
in de steel zit. Eerder nieuwsgierig en open minded in het
leven staan. Benieuwd naar de vele kado's die het leven
geeft. Met als insteek: ik ben nooit te oud om te leren! Welke
kansen biedt het leven mij nu?
Wat als we het leven zelf zien als klaslokaal? Dat we volop
nieuwe kansen krijgen om verder te groeien in.....Liefde.
Vrede, Vrijheid en Geluk?

AH-principe 8:

We kunnen er bewust
voor kiezen van binnen
vredig te zijn, wat er ook
maar buiten ons gebeurt.

Cursus inspiratie:

Kies opnieuw wat jij zou
willen dat hij is, en houd
daarbij in gedachten dat
elke keuze die jij maakt je
eigen identiteit bepaalt
zoals jij die zult zien en
geloven dat die is.
(Een cursus in wonderen:
T31.VIII.6:5)

Cursus inspiratie:

Beproevingen zijn niets
dan lessen die je
verzuimde te leren,
opnieuw aan jou
gepresenteerd, zodat
waar je eerst een
verkeerde keuze maakte,
je nu een betere kunt
doen, en zo ontsnappen
kunt aan alle pijn die jouw
eerdere keus je bracht.
(Een cursus in wonderen:
T31.VIII.3:1)

Cursus inspiratie:

Nu wil ik opnieuw kiezen,
opdat ik kan zien.
(Een cursus in wonderen;
Wd1.52.4:6)

Dan sta je met lege handen, klaar om alles wat het
Universum jou aanbiedt te ontvangen. Je doorloopt het
klaslokaal, dat het leven zelf heet. En je levensfasen met al
zijn daarbij horende uitdagingen zijn te vergelijken met naar
school gaan: het doorlopen van de kleuterschool, de lagere
school, het voortgezet onderwijs, tot aan de Universiteit toe.
En nee, je krijgt hiervoor geen diploma's! Wel ervaar je in
toenemende mate de geschenken die verdere groei in de
levensschool met zich meebrengen: Liefde, Vrede, Vrijheid
en Vreugde. Want alles is......een les in Liefde.
Je leert meesterschap over alle situaties in je leven te
verkrijgen. Hoe? Door steeds meer te kiezen voor Liefde in
plaats van angst. En volmaakt meesterschap is je gegeven
als je alleen nog maar voor Liefde kiest. In elke
omstandigheid van je leven! Dan is het leren klaar, de school
voorbij. En weet jij weer wat jij bent en iedereen is: Liefde.
Tot dat moment plaatsvindt, deze Zelfrealisatie, zijn we
samen op weg. En leren we van en aan elkaar.
Er zijn mensen die ons voordoen hoe zij blijven kiezen voor
Liefde, zelfs als de omstandigheden extreem lijken. En niet
zwichten voor angst. Kunnen wij niet ook, onder vaak veel
minder extreme omstandigheden, voor Liefde (leren) kiezen?
Want het lijkt makkelijker om te kiezen voor angst en als
slachtoffer door het leven te gaan. En dat is het niet!
Hoe leer je? Door in te zien dat de problemen die je dénkt te
hebben niet de werkelijke problemen zijn. Je hebt enkel
situaties in je leven én ..... je gedachten over deze situaties.
Deze gedachten vormen het probleem! Niet de situatie zelf.
Als het je lukt om je gedachten over de situatie te herkennen,
en deze los te koppelen van de situatie, dan heb je de
oplossing in handen. Nu kun je besluiten of je deze
gedachten wilt houden, of ....op te geven en anders wilt leren
denken. En als je anders wilt leren denken en je weet niet
hoe, is het dan niet tijd om weer naar school te gaan?
Dit nieuwe seizoen staat de kracht van Opnieuw Kiezen
centraal. Keuzes maken tijdens levenssituaties en hoe jij
deze wilt ervaren: wil ik innerlijke vrede of innerlijke strijd,
liefde of angst ervaren? Wil ik gelijk hebben of gelukkig zijn?
En weet dat je elk moment opnieuw kunt kiezen! Deze kracht
is je gegeven. Die kun je nooit verliezen, onder geen enkele
omstandigheid, hoe zwaar die ook lijkt. De kracht om elk
moment nieuwe keuzes te maken is jouw toevertrouwd.
''Liefde wordt niet geleerd. Haar betekenis ligt in
haarzelf. En jouw leren eindigt wanneer je hebt ingezien
wat ze allemaal niet is. Dat is de belemmering; dat is wat
ongedaan moet worden gemaakt. Liefde wordt niet
geleerd, want er is nooit een tijd geweest waarin jij haar
niet hebt gekend.'' (Een cursus in wonderen:T18.IX.12:15)
Vrij zijn van beperkende gedachten én kiezen voor gelukkige
gedachten, wie wil dat niet? Kies Opnieuw! En voel je vrij....
Heb je behoefte aan ondersteuning bij sommige fases van
jouw levensschool? Kijk voor het complete aanbod
verderop in deze nieuwsbrief. Van harte uitgenodigd!

31 Aug: Oefengroep Een
cursus in wonderen in
praktijk, Echt
Cursus inspiratie:

Met Peter
Winteraeken:
Het hart opent zich
en heet jezelf en
iedereen welkom!

Jij die vrede wilt, kunt die
alleen vinden door totale
vergeving.
(Een cursus in wonderen;
T1.VI.1:1)

AH-richtlijn nr.1

Ons doel is aan onszelf te
werken, elkaar
wederzijdse steun te
geven en te oefenen in
onbevooroordeeld
luisteren en delen.

De oefen- en
studiegroep 'Een cursus
in wonderen in praktijk'
is een doorlopende
groep. Met als focus:
praktijk! Alle vragen,
kwesties, dillemma's en problemen kun je inbrengen in de
groep. We worden ons bewust dat we daarbij altijd een keuze
hebben. De oplossing is niet de kwestie, dillemma en het
probleem veranderen. De oplossing is: hoe ga je hiermee
om? We ontdekken dat we daarbij altijd de keuze hebben
tussen innerlijke vrede en innerlijke strijd, tussen liefde en
angst. Van harte welkom.
2017: 31 aug, 14 en 28 sept, 12 en 26 okt, 9 en 23 nov, 7 en
21 dec (= Kerstviering).
Dag: donderdagavond
Tijd: 20.00 – 22.15 uur.
Kosten 2017: donatie (richtbedrag € 7.50).
1 x proefdeelname en later instromen - in overleg mogelijk!
Locatie: Wilhelminalaan 71, 6101 JD, ECHT
Begeleiding: vindt plaats door Peter Winteraeken
Meer informatie? Klik hier
Aanmelden: 0475-484833 of 06-80040175 /
peter@peterwinteraeken.nl

AH richtlijn nr.2

We erkennen dat het
proces dat ieder
doormaakt belangrijk is
en niet ons oordeel
hierover. Geaccepteerd
worden in de fase waarin
we zijn, maakt het
makkelijker anderen te
accepteren in plaats van
te veroordelen.

AH richtlijn nr.3:

We delen wat voor ons en
voor anderen werkt, in
plaats van advies te
geven. We laten anderen
hun eigen antwoorden
vinden.

5 Sept: Leesgroep Een
cursus in wonderen, Echt
Met Peter
Winteraeken:
Het hart spreekt en het
wordt stil van binnen.
Het is buitengewoon
inspirerend,
verhelderend,
verbindend en
rustgevend om samen te
lezen, te luisteren en te mediteren. Dé kans om dieper kennis
te maken met Een cursus in wonderen. Met op verzoek
heldere en eenvoudige toelichtingen over Een cursus in
wonderen. Bovendien zijn al je levensvragen en kwesties
welkom! Deze worden daarbij vanuit een ander licht bezien.
Je kunt - in overleg - een keer komen proeflezen gedurende
het seizoen en instromen in de leesgroep. Van harte welkom!
2017: 8 bijeenkomsten op: 5 en 19 sept, 3, 17 en 31 okt, 14
en 28 nov, 12 dec.
Dag: dinsdagmorgen
Tijd: 10.00 – 12.30 uur. Vanaf 9.45 uur ben je welkom.
Kosten: € 100,00 voor de serie van 8 bijeenkomsten.
1 x proeflezen en later instappen is - in overleg mogelijk.
Locatie: Wilhelminalaan 71, 6101 JD, ECHT.
Begeleiding: vindt plaats door Peter Winteraeken
Meer informatie? Klik hier
Aanmelden: 0475-484833 of 06-80040175 /
peter@peterwinteraeken.nl

AH richtlijn nr.4:

Door te riskeren onze
eigen gevoelens te tonen,
ontdekken we
gemeenschappelijke
ervaringen die ons met
elkaar verbinden.

Nieuw 13 September:
Jaargroep KIES
OPNIEUW, 10
maandelijkse
bijeenkomsten

AH richtlijn nr.5:

We respecteren elkaar als
unieke mensen. We
erkennen dat ieder
zichzelf beter kent dan
wie ook. Als we luisteren
naar onze innerlijke stem,
vinden we ons beste
antwoord.

Met Peter Winteraeken
Vergeef en je bent vrij!

AH richtlijn nr.6:

We zijn hier om elkaars
innerlijke leiding te
steunen en elkaar te
helpen concentreren op
wat werkelijk voor ieder
van ons telt. We zijn hier
niet om te preken of
elkaar te confronteren.

10 maandelijkse bijeenkomsten die geheel in het teken staan
van OPNIEUW KIEZEN! Dé uitnodiging voor een
rigoureuze innerlijke schoonmaak. Alles opruimen - vergeven
- wat jouw innerlijke vrede, vreugde, vrijheid, vertrouwen,
kracht, harmonie en verbinding in de weg staat.
We werken met een aantal praktische vergevingstechnieken,
waaronder de ''6 stappen naar Vrijheid'' van Diederik Wolsak.
KIES OPNIEUW: 10 maandelijkse bijeenkomsten waarin we
alles - wat niet waar is - 100% radicaal vergeven. En meteen
de weldadige effecten van vergeven ervaren. Hoe? Door
opnieuw je keuze(s) te maken. Elk moment van de dag weer.
Je ervaart eindelijk vrijheid!
Voor iedereen die:
de kracht van Opnieuw Kiezen wil ervaren;
de ''Training Kies Opnieuw'' heeft gevolgd en behoefte
heeft om met dit gedachtegoed in groepsverband te
willen blijven oefenen.

AH richtlijn nr.7:

De rollen van leerling en
leraar zijn onderling
verwisselbaar. Ongeacht
leeftijd of ervaring gaan
ze van de een op de
ander over.

AH richtlijn nr.8:

Dag: woensdagavond.
Datums 2017: 13 sept, 11 okt, 15 nov en 13 dec.
Datums 2018: 17 jan, 14 feb, 14 mrt, 18 april, 16 mei en 13
juni.
Tijd: 19.30 - 22.00 uur. Vanaf 19.15 uur welkom op de thee!
Kosten: € 160,00 voor de serie van 10 bijeenkomsten.
- Later instromen is mogelijk. Neem hiervoor contact met me
op.
Meer informatie: klik hier.
Locatie: Wilhelminalaan 71, 6101 JD, Echt.
Aanmelden: 0475-484833 | 06-80040175 |
peter@peterwinteraeken.nl

23 Sept: Stilte Wandeling
in de vroege Herfst: Abdij
Lilbosch, Echt
Met Clemens
Dresselaars & Peter
Winteraeken:

We oefenen in het
samenzijn met anderen,
waarbij we willen leren
alleen naar het licht in
hen te kijken en niet naar
wat het licht tegenhoudt.

Wandelen in
stilte, verstilt het hoofd
en opent je hart.
We wandelen om en
nabij de mooie omgeving van Abdij Lilbosch te Echt.
Ditmaal een vroege herfstwandeling. De ochtend begint met
een stilte wandeling die ongeveer 2 uur duurt. Daarna
hebben we een samenzijn in de Abdij met koffie en thee.
We wonen de middagdienst van 12.00 uur bij in de Abdij. Na
afloop is er een mogelijkheid tot delen van ervaringen en kun
je een zelf meegebrachte lunch nuttigen. Voor koffie en thee
wordt gezorgd. Omstreeks 13.30 uur sluiten we deze dag af.

AH richtlijn nr. 9:

Alle informatie die in de
groep wordt uitgewisseld
is vertrouwelijk.

Dag: zaterdag 23 september
overige datums 2017: 9 dec.
Tijd: 9.00 - 13.30 uur.
Kosten: € 10,00. Inclusief koffie/thee.
Locatie: Abdij Lilbosch, Pepinusbrug 6, Echt (www.abdijlilbosch.nl)
Max aantal deelnemers: 12
Begeleiding: Clemens Dresselaars en Peter Winteraeken
Meer informatie? Klik: hier
Aanmelden: Peter Winteraeken: 0475-484833 of 0680040175 / peter@peterwinteraeken.nl of bij Clemens
Dresselaars: 06-51253387 / cdresselaars@telfort.nl

AH richtlijn nr.10:

We willen in gedachten
houden dat we altijd een
keuze hebben tussen
vrede en innerlijke strijd,
tussen liefde en angst.

25 september: Training
Kies Opnieuw, de 6
stappen naar vrijheid!
Met Peter
Winteraeken:
Training: Kies
Opnieuw.

Cursus inspiratie:

Dit hoeft niet zo te zijn:
Ik heb gezegd dat jij je
denken niet kunt
veranderen door je
gedrag te veranderen,
maar ik heb ook, en vele
malen, gezegd dat je wel
degelijk je denken kunt
veranderen.
Wanneer je
gemoedstoestand je zegt
dat jij verkeerd gekozen
hebt, en dit is telkens het
geval wanneer je niet
vreugdevol bent, weet
dan: dit hoeft niet zo te
zijn.
Denk eerlijk aan wat jij
gedacht hebt dat Liefde
niet zou hebben gedacht,
en aan wat jij niet hebt
gedacht maar wat Liefde
zou willen dat jij denkt.
Zoek oprecht naar wat je
zodoende gedaan hebt of
hebt nagelaten, en
verander dan van
gedachten......
Dit kan moelijk lijken,
maar het is veel
makkelijker dan ertegenin
proberen te denken.
(Een cursus in wonderen;
T4.IV.2: 1-6)

De training Kies
Opnieuw, de 6 stappen
naar vrijheid, is van
Diederik Wolsak
(Choose Again),
grondlegger van dit
vergevingsproces. Het
proces is een effectieve
manier om zicht te
krijgen op
belemmerende
kernovertuigingen. Door
het bewustworden van deze kernovertuigingen is het
mogelijk deze volledig te transformeren. Het bijzondere zit in
de eenvoud van deze 6 stappen en in de ervaring dat het
werkt! Je krijgt werk- en oefenmateriaal uitgereikt tijdens de
trainingsavonden.
Deze training is uitermate geschikt voor:
iedereen die de behoefte heeft om werkelijk innerlijke
vrijheid te ervaren en zich in deze 6 - stappen wil
bekwamen;
trainers, begeleiders, faciliators en coaches;
teams op het werk die openstaan voor nieuwe
wegen (ook in-company te organiseren!).
Wanneer?
Dag: 2017: maandagavond / 2018: woensdagavond.
Tijdsinvestering: 6 bijeenkomsten in drie maanden om de
twee weken.
Datum 2017:
- 25 sept, 9 en 23 okt, 6 en 20 nov, 4 dec = BIJNA VOL!
NOG 1 PLEK VRIJ!
Het kan zijn dat je na aanmelding op de wachtlijst komt.
Bij voldoende nieuwe aanmeldingen wordt in 2017 een
parallelgroep opgericht.
Datum 2018:
- 10 en 24 jan, 7 en 21 feb, 7 en 21 mrt.
- 11 en 25 april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni.
- 5 en 19 sept, 10 en 24 okt, 7 en 21 nov.
Tijd: 19.30 - 22.00 uur. Vanaf 19.15 uur welkom!
Deelnamekosten: 2017: € 90,00 / 2018: € 96,00 voor de
serie van 6 avonden (incl. werkmateriaal).
Locatie: Wilhelminalaan 71, Echt.
Begeleiding: vindt plaats door Peter Winteraeken
Meer informatie, klik: hier.
Aanmelden: 0475-484833 | 06-80040175 |
peter@peterwinteraeken.nl

30 sept: 365
werkboeklessen in één
jaar! Jaargroep Echt
Met Peter
Winteraeken:
In
contact met innerlijke
leiding volg je van
nature
innerlijke ingevingen.
Door intens één jaar de
werkboeklessen uit Een cursus in wonderen samen te
oefenen, ervaar je de fenomenale reikwijdte in vrede die
deze lessen jou in je dagelijks leven kunnen geven. Het is
buitengewoon inspirerend en motiverend om samen één jaar
alle werkboeklessen te oefenen. En hierover maandelijks met
elkaar uit te wisselen. Tijdens de bijeenkomsten worden
werkboeklessen verduidelijkt, nader toegelicht, ervaringen
gedeeld en praktische kwesties ingebracht.
Wanneer: maandelijks, behalve juli.
Dag: zaterdag 30 september (8e bijeenkomst uit de serie
van 11).
Overige datums 2017: 28 okt, 25 nov en 23 dec.
Tijd: 10.00 - 13.00 uur.
Deelnamekosten: € 60,00 voor de resterende serie van 4
bijeenkomsten. € 15,00 per zaterdagochtend.
Locatie: Wilhelminalaan 71, Echt.
Begeleiding: vindt plaats door Peter Winteraeken
Tussentijds instappen is - in overleg - mogelijk!
Meer informatie? Klik: hier.
Aanmelden: 0475-484833 | 06-80040175 of via
peter@peterwinteraeken.nl

15 Okt: Lezing
Ontmoetingspunt Utrecht:
Iedere dag wonderen!
Met Peter
Winteraeken:
Interactieve lezing:
Iedere dag wonderen!
Wat is een wonder? Een
wonder is een
verschuiving van een
angstige blik naar een
liefdevolle blik. De omslag van angst naar liefde noemt Een
cursus in wonderen ''het wonder''. Niets buitengewoons,
toch? Een wonder is ieders recht! En toch, hoevelen van ons
blikken niet angstig rond in de wereld? Is het mogelijk om
liefdevol in de wereld te staan? Om elke dag en elk uur van
de dag en elke minuut van de dag voor Liefde te kiezen in
plaats van angst? Hoe zou dat zijn, hoe zou jij je dan voelen?
Vandaag gaan we in deze interactieve lezing samen na - óf
en zo ja hoe - dit kiezen voor alléén liefde mogelijk is. Je bent
van harte welkom om al je kwesties in te brengen en een
nieuwe kijk hierop te ontvangen!
Locatie: In de 3 Krone, Oude Gracht 227, te UTRECHT
Tijd: 11.00 - 12.30 uur, zaal open vanaf 10.30 uur.
Entree: € 7,00 (U-pas € 5,00)

3 Dec: Lezing
Ontmoetingszondag MIC
Amersfoort
Met Peter
Winteraeken:
Interactieve lezing:
De Hemel is de
beslissing die ik moet
nemen.
Willen we niet allemaal
de Hemel op aarde
ervaren? Niet alleen nu in de Adventstijd maar Altijd? Één
vraag blijft over: hoe? Gelukkig is daar Een cursus in
wonderen! De Cursus herinnert ons er keer op keer aan dat
we elk moment van de dag gelukkige keuzes kunnen maken
door opnieuw te kiezen. Een keuze voor liefde in plaats van
angst. Dit vermogen kunnen we niet verliezen.Vanmiddag
gaan we samen na welke keuzes ons gelukkig maken en
welke ongelukkig. En zien we samen in dat er in
werkelijkheid maar één keuze te maken valt: De Hemel is de
beslissing die ik moet nemen. Ik neem die nu, en zal niet van
gedachten veranderen, want het is het enige wat ik werkelijk
verlang (Uit: Een cursus in wonderen).
Locatie: Arena (benedenzaal) van Het Nieuwe Eemland
Adres: Daam Fockemalaan 12, 3818 KG, AMERSFOORT
Tijd: 14.00 - 15.30 uur, daarna gelegenheid om elkaar tot
17.00 uur te ontmoeten.
Entree: donatie € 10,00 (incl.koffie/thee)

15 - 17 Dec: Driedaagse
Stilte Reis te Weert
Met Peter Winteraeken en Nicki
van Heugten (Ja tegen Nu):
Reis van Bewust Zijn en
Aanvaarding
Tijd en aandacht voor jezelf? Even
een paar dagen helemaal HerBronnen, in een klooster te Weert?
Meer rust, bezinning, aanvaarding
van wat er is?
Meld je dan nu aan voor de 3daagse ''Reis van Bewust-Zijn en Aanvaarding'' van vrijdag
15 dec t/m zondag 17 dec 2017.
Tijdens deze 3 dagen wisselen we stilte, meditatie en
reflectiewerk af met opstellingen en interactieve
bijeenkomsten in het kader van Een cursus in wonderen.
Je verblijft in een 1- of 2-persoonskamer in een klooster te
Weert.
We heten elkaar welkom op vrijdag 15 dec om 9.30 uur. We
starten om 10.00 uur met het programma. We sluiten zondag
17 dec om 16.00 uur af. We werken met max 14 deelnemers.
Locatie: Klooster zusters Birgittinessen.
Adres: Maasstraat 17, 6001 EB, WEERT
Investering:
Pakket 1: 2 overnachtingen obv een 2-persoonskamer
(gedeeld) incl. 2 keer ontbijt, 3 keer lunch, 2 keer diner en de
begeleiding.
Let op! Vroegboekkorting (aanmelden vóór 1/9-17): €
320,00
Aanmeldingen na 1/9-17: € 345,00
Pakket 2: hetzelfde als pakket 1, nu obv een 1persoonskamer.
Let op! Vroegboekkorting (aanmelden vóór 1/9-17): €
350,00
Aanmelden na 1/9-17: € 380,00
NB: Voor mensen met een klein bestedingsbedrag bieden wij
ruimte voor maatwerk. Neem contact met ons op.
Aanmeldingen en meer info:
Peter Winteraeken, peter@peterwinteraeken.nl | 0680040175
Nicki van Heugten: nicki@jategennu.nl | 06 - 41869132
Meer informatie? Klik: hier

Coachingsactiviteiten:
Met Peter Winteraeken:
Coachen / begeleiden vanuit het hart is complete
vrijheid en vertrouwen schenken.
Ben je toe aan een verfrissende systemische kijk op
jouw (levens)vragen, kwesties of wat je als probleem
ervaart?
Proef van één van onderstaande activiteiten en ervaar
het verschil met reguliere coaching:
Individuele begeleiding en coaching.
Wandelcoaching.
Telefonisch consult/coaching.
Familie- en systeemopstellingen.
Publiek spreker.
Spreker bij uitvaarten en rouwbegeleiding.
Meer informatie? Klik hier voor coachingsactiviteiten; hier
voor opstellingen en hier voor het gastsprekerschap en
rouwbegeleiding.
Begeleiding: vindt plaats door Peter Winteraeken
Kosten algemeen: overleg over de kosten van deelname
aan activiteiten en /of coaching is altijd mogelijk. Neem
contact met mij op.
Aanmelden: dit kan telefonisch via 0475-484833 / 0680040175 of per e-mail: peter@peterwinteraeken.nl

Kies Opnieuw!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

