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OMSCHRIJVING

VerliefdJe schittert van de lentetot de zomer.Van herfst tot winterwarm je me als dons.Ik meende dat ze
vanVivaldi waren,maar nee: de vier seizoenenzijn van ons.TroostWarm je maaraan wie zevoor je
was.Warmte komtje elke dagvan pas.Een vriend of vriendin gaat trouwen, krijgt een kind, is jarig, vindt
werk, studeert af... en je wilt haar of hem gelukwensen. Je wilt iemand troosten bij het verlies van een
dierbare, na slecht nieuws, bij liefdes- of ander verdriet. Je zou iemand je spijt willen betuigen, dank
willen zeggen of gewoonweg laten weten hoe gek je op haar of hem bent... ... dan is dit een bundel om bij
gelegenheid door te bladeren en in te snuisteren.Omdat je naar woorden zoekt, naar de juiste.



2

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

30-07-2018 / online film / Jon Hille. Showreel social media video promo's. 17-07-2018 / makers/crew /
Saskia Ebeli

Gezocht op: schild • Psalm 3 vers 2 • Psalm 4 vers 4 • Psalm 5 vers 12 • Psalm 7 vers 5 • Psalm 18 vers 1

Verdachte gezocht van liquidatie Karel Pronk Delft. De 60-jarige Pronk werd op 7 augustus
doodgeschoten bij het Kalverbos. De politie verdenkt Errol Janssen ...
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