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"WEES GEREED!''
De Heere zegenen uw harten. Hoe voelt u zich deze morgen? O, dank u Jezus! We zijn hier weer opnieuw tezamen en o, op een dag zullen degenen
die geloven met geheel hun hart, voor altijd en eeuwig bij elkaar zijn. O, gezegend zij de Naam des Heeren! Nu, Heer raak de harten aan, en degenen
die het nodig hebben om dichter tot u te groeien, Uw Zalving is overal, alles wat ze moeten doen is hun harten openen, het is als water drinken in de
zonneschijn. De kracht van de Heere is hier om te genezen en om te redden en te gidsen, en een ieder die ziek is of pijn lijdt, problemen met de
gewrichten heeft, wat ze ook hebben, het maakt geen verschil. En ik geloof dat het nu is. Raak de lichamen aan en neem de ziekten weg. Laat het
geluk en de blijdschap die alleen van God komt, neerdalen, we hebben blijdschap, Heere, en we kunnen een beetje geluk hebben, maar we verlaten
dit soort van vreugde en we gaan binnen in de vreugde des Heeren, en we zijn zo gelukkig, zo gelukkig, zegt De Heere, zodat u genezen kunt
worden, Ik begin te bewegen en Ik begin Mij te manifesteren, en Mijn kracht overdekt Mijn volk en dan ontvangen ze wat Ik hen alreeds
gegeven heb. Een man kan zo niet spreken. Ik was hier alleen maar aan het bidden, en u ontvangt datgene wat Hij u alreeds gegeven heeft aan het
kruis, dat is wat Hij bedoelt. Het is volbracht! Door Wiens striemen gij genezen zijt! U hebt het in u! Het "Wacht" ! Jezus sterft niet elke keer
wanneer er iemand gered wordt, Hij heeft het alreeds voor u gedaan! Alles wat u hebt te doen, is het aan te nemen. De Goddelijke Voorzienigheid,
maar er is daar iets, soms is er een wachtperiode, want u bent nog niet daar waar u moet zijn. We bidden voor de zieken de een, na de andere op het
platform. Wat de kwaal of ziekte ook is, ongeneeslijk? Houd aan, want het is voor u, De Heere doet het! Het is in u, en het zal gemanifesteerd
worden. U hebt het geloof van Jezus in u. Hoevelen van u geloven dat? Als u Jezus " hebt ", dan hebt u het geloof van Jezus en het is krachtig! Gaat u
zitten! De Heere zegene uw harten. Nu, ik geloof dat we woensdag meer mensen hadden, dan nu, ze komen en gaan, maar ik kan u één ding
vertellen, u kunt door de tekenen van God, zien, dat De Heere niets achterwege heeft gelaten, dat niet geopenbaard zou worden aan Zijn Volk, en het
komt! Dit is het uur dat we de schoven binnenbrengen. Herinner u dat oude lied: Breng de schoven binnen. Hoevelen van u, hebben staande voor
God een getuigenis gegeven? U kunt daar niet voor de Heere staan en zeggen: o, Heere, ik zit hier met mijn talenten, en ik zit hier met mijn ponden,
ik zit hier en ik vertel niemand iets over De Heere, en ik heb niet voor de verloren zielen gebeden, ik deed niets Heere! Hij zei: Een man reisde naar
een ver land, en zal terugkeren, en wanneer Hij dat doet, dat is Jezus, dan zult u rekenschap af moeten leggen. En juist nu, naast de diensten die we
hier hebben, doen we alles wat we maar kunnen doen. We strekken ons uit naar duizenden en duizenden mensen, waar we dat ook maar kunnen,
overal in Europa. En u wilt daar een deel in zijn. Want als u de Redder ontmoet, en dat zal niet zo lang meer duren. Want overal als u ze ooit ontmoet
de voorgangers die weten dat De Heere eerder komt dan de meeste mensen denken. Israël probeert opnieuw dat vredes-proces te beginnen, en de
meeste voorgangers zeggen, als dat begint en dat verdrag gesloten wordt, dan, geloven zij, dat De Heere zal komen, op die tijd. U zult de Bijbel
moeten lezen, en de Geschriften, want ik kan er nu niet in detail op in gaan. Maar het uur waar we nu in leven, dat is het meest belangrijke en
vitale uur dat we ooit gezien hebben in de geschiedenis van de wereld. Wees Gereed! Want de dingen gaan gebeuren. U weet, dat ze eerst
vrede zullen hebben, maar wees gereed voor een snel, kort werk. Hij zei: dat Hij Zijn Geest zou uitstorten op "alle vlees". U ziet ze er
allemaal uitkomen, zelfs in de Katholieken kerk, en onder de Methodisten en de Baptisten, en ze proberen om Pinksteren binnen te gaan. En
Pinkstermensen komen in de (bijzondere) samenkomsten, ze proberen om daar genezen te worden. Het valt op " alle vlees". Sommige nemen het
aan en anderen niet. Maar het valt nu. Zeer spoedig zal de middernachtroep voorbij zijn, en we haasten ons nu naar het eind van deze eeuw. U zult
verbaasd zijn, hoeveel "belangrijke congresleden en senatoren"er zijn die willen weten welke mensen een profetische gaven hebben, en ik vertel
niet wie, die willen weten wanneer de dingen en de moeilijkheden bij Armageddon beginnen, zelfs tot en met de president toe. En ik weet dit, ze
weten dat er iets op komst is. De oorlog, Armageddon weet u, en ik schreef dit, zal met atoom en energie wapens gestreden worden, enz. en het
meest door " robot-achtige vliegtuigen " en verschillende wapens die ze nog verborgen hebben, van allerlei soort die we nog nooit eerder gezien
hebben. Maar ze zullen proberen te ontwapenen. Maar kijk naar Rusland, daar hebben ze in de bergen van Europa een " militair-complex", en het
geld wat wij hen gaven om te ontwapenen hebben ze daar voor gebruikt. Maar ze bouwen grote dingen in spelonken en holen onder de grond, een
groot militair complex. enz. En als er een wereld heerser op toneel zal verschijnen, en wanneer de vrede is verklaard, zal de ontwapening
aanhouden. En het komt tot een ieder van u. Nu is het uur van geloof. En er komen revolutionaire veranderingen, en ze komen snel, met het vredes
overleg zijn ze bezig, en in de volgende paar jaren zullen ze de wereld schokken. Dingen die we nog nooit eerder in ons leven gezien hebben, ik heb
de kans gehad om ze te weten. En ik ben nu met enkele Rollen bezig, bid dat ik ze kan afmaken, enkele heb ik al 6 maanden geleden afgemaakt, ze
worden nu vrijgegeven en naar de mensen verzonden. Bij de andere plaatste ik aantekeningen, en probeer ze zo snel mogelijk af te maken, zodat u
ze kunt ontvangen, want u zult ze niet willen missen. De Heere komt! En de profetische klok tikt, u kunt maar beter uw hart toe bereiden,
want dit is het uur van toebereiding zoals nooit eerder daarvoor. Nu, de massale veranderingen, nog nooit eerder gezien. De misleiding gaat
alreeds over de aarde. Nog nooit eerder zo'n misleiding gezien. De mensen van welke kant de wind ook komt, schijnen alle kanten te worden op
geblazen. Maar we komen aan op die tijd waar het systeem op een bepaalde manier gaat bewegen,en het zal de wereld verrassen. Soms geloven ze
de Bijbel voor 100%, en de volgende keer praten ze en geloven voor 80%, het is afhankelijk wat voor gehoor ze hebben, en wat het gehoor doet, en
hoe het met het geld gaat, welke kant het op gaat en wat er met hen gebeurd, de populariteit, enz. Hoe deed Jezus dat in Zijn dagen? En als Hij neer
zat, en hen werkelijk begon te vertellen over de Waarheid en Wie Hij was, toen keerde Hij zich om en alleen de twaalven stonden daar, en Hij zei:
Wilt u ook niet weg gaan? En toen Hij het Woord deed uit gaan, de mensen die Hij bovennatuurlijk voedde, en dat was niet door magie, maar het was
door de Grote Schepper, zelfs sommige van hen hadden de oude paden lief, toen het Woord uit ging, en ze hielden van het Oude Testament. Hij kwam
met een totaal nieuwe boodschap, en die boodschap zei: Wees Gereed, maak uw hart gereed om de "El Messias" aan te nemen in uw hart. Dus,
op het moment dat Jezus kwam wist Hij door voorkennis dat Hij verworpen zou worden. En in het tijdperk waar wij in leven, hetzelfde, terwijl
misleiding de wereld binnen sluipt en wij ons gereed moeten maken voor het einde, De Heere zegt: terwijl we het nu beëindigen, "In een uur
waarvan u het niet denkt." Hij kan op elk moment komen. De laatste bladzijden worden beëindigd. Sommige voorgangers prediken, weet u, dat ze
zich gereed moeten maken, om hier op ieder moment weg te gaan. Ik weet het niet, kan niet zeggen op welke tijd dat is, maar ik weet dat we ons
haasten naar het einde van het tijdperk met veel opzienbarende gebeurtenissen. Het voornaamste feit is, een wereldcrisis, en zoveel dingen in de
natuur, op verschillende plaatsen op de aarde, die de mensen nog nooit eerder gezien hebben. Het is tijd om in de armen van Jezus te zijn. Het
maakt niet uit, u kunt praten over de terugkeer van de Heere en over de komst van Jezus, maar het belangrijkste wat u moet doen is, " om Jezus te
hebben ", anders kunt u hier niet veilig door de deur gaan, en heden ten dage is het nergens veilig. En ze vliegen wel van de ene naar de andere
Staat, omdat het daar veiliger lijkt, maar als u Jezus niet hebt, dan kan er overal iets gebeuren, waar u zich ook bevindt. Kunt u Amen zeggen? En de
Bijbel zegt dit, ze bouwen hun militaire bases, zoals ook wij die ondergronds hebben, ze bouwen nu plaatsen in de zee met onderzeeboten. In China
hebben ze reusachtige plaatsen onder de grond, en in Rusland ook in de bergen en ondergronds. Op een plaats in de Bijbel zegt Hij: De Heere zal
hen uit hun holen/spelonken halen. Hij brengt hen daar uit. Ze komen vanuit de holen onder de grond en uit de rotsen en bergen. En op een andere
plaats staat, in Jes. 2:19, Dan zullen zij in de spelonken der rotsstenen gaan en in de holen der aarde, zie ze vluchten daarin vanwege de schrik des
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Heeren, en vanwege de Heerlijkheid Zijner Majesteit, wanneer Hij Zich zal opmaken om de aarde te verschrikken. U zegt: Zal Hij de aarde schudden?
Hij zal deze aarde gaan schudden, boy, Hij zal haar verschrikkelijk doen schudden. Ps. 34:22 De boosheid zal de goddeloze doden. Hun
listen/plannen, zullen de goddelozen doden, U zegt: boosheid zal de goddeloze doden? Ze hebben zoveel "boosheden" dat het hen zal doden. Hun
boze uitvindingen, de boosheden waardoor ze terecht komen in plagen en pestilentiën, die ze over zichzelf brengen, ze zullen komen. De boosheid
zal de goddeloze doden, en zij die de rechtvaardigen haten zullen schuldig verklaard worden. Als u de rechtvaardige haat, dan zult u verlaten
achterblijven. Hoevelen van u hebben de rechtvaardige lief? Want Hij is een Rechtvaardig Koning! In de Psalmen staat, de goddeloze loert op de
rechtvaardige en zoekt hem te doden. De goddeloze loert, ze loeren alleen om de rechtvaardige te doden. De wereldwijde gebeurtenissen, die
tevoorschijn komen, het uur waar wij in leven, en het Evangelie gaat nu rond de wereld, er is geen plaats overgebleven. Zelfs in de Arabische landen,
waar de Moslims zich bevinden, wordt het Evangelie van Jezus uitgezonden. Overal in het Midden-Oosten, zelfs in Rusland. Mogelijk dat ze het in
China spoedig zullen gaan beëindigen. Wanneer dat gebeurt zullen er grote veranderingen zijn op deze aarde. Als de middernachtroep haar einde
nadert, komt de nacht, zegt De Heere, waarin niemand kan werken. En ik geloof dit, deze laatste honderd jaar deze eeuw, de jaren 1900 waar
wij in leven, zal de klok het "middernacht bereiken". We zijn nu in het Middernachtelijk uur! Het komt, er zullen opzienbarende veranderingen zijn,
zoals de wereld nog nooit eerder gezien heeft. En zoals u het alreeds kunt zien, werken ze aan deze dingen. Nu is het uw tijd, voor iedereen hier,
om uw geloof te gebruiken, en op te bouwen dat alreeds in u is. U hebt geloof in u, en u hebt een Rots en wat u ook maar nodig hebt! Jezus
zei, dat elke man of vrouw een mate van geloof heeft. U zult De Heere moeten prijzen in uw hart, en u moet de Heere met Goddelijke liefde
in uw hart aanbidden, en Hem met uw gehele hart liefhebben. En u prijst hem en u hebt vertrouwen en u bent positief. De duivel zal
misschien iets proberen, maar dat maakt geen verschil, u zult met de Heere in dit uur "staan op uw grond", want er zijn plotselingen en snelle
veranderingen onderweg. Het opname-geloof dat God aan Henoch gaf. Hij nam hem op, want hij zou de dood niet zien, en hij was opgenomen. U
kunt de 2 getuigen " voelen " ze zijn onderweg naar Israël. De 144.000 zijn daar, ze worden gereed gemaakt om verzegeld te worden. Het net is
uitgeworpen. Hij werpt dit uit en de engelen werpen dit uit. Zoals in de gelijkenis, is Hij gereed om hen tezamen te brengen, ze komen overal in de
wereld tezamen, en zoals nog nooit eerder gezien, worden de mensen in deze wereld genezen. Zelfs dokters komen er met hun verklaringen en
bestralingen niet uit. En ook in mijn bediening hebben velen van hen het niet kunnen begrijpen hoe al deze wonderen konden gebeuren. Toen ik
door Californië reisde, en ook hier in het gebouw, wanneer we speciale samenkomsten hadden, konden dokters niet vertellen hoe het gebeurde,
maar ze zeiden, hij doet een goed werk. Als het tijdperk eindigt, wees dan voorzichtig, want het zal in een soort anti-kracht overgaan, met
medicijnen en allerlei soorten van programma's. En het volgende wat u weet is, dat u niet in staat zult zijn om ook maar iets te doen. Wees gereed,
dus nu, terwijl u iets kunt doen, want God zal een beroep op u doen. En als Hij die oproep doet, wil Hij dat u getuigt, en een snel kort werk doet.
Maar het meest van alles is dat Hij mij vanmorgen het Woord gaf, Hij zei, vertel hen WEES GEREED ! Hoevelen van u zullen gereed zijn? Waar is dat
"terugkeren" voor nodig? En het Woord van De Heere zal verrijzen, en er staat in Jesaja 2:19 en ook in andere Schriftgedeelten, dat ze uit hun
spelonken en holen komen, en in andere Schriftgedeelten staat, dat ze in hun spelonken of holen gaan. Sommigen gaan er in en sommigen er uit. Als
zij zich verbergen voor de heerlijkheid Zijner Majesteit, zal Hij Zich opmaken om de aarde te verschrikken, dan zal Hij opnieuw de aarde schudden.
Er is al een aard-as-verschuiving geweest, maar Hij zal opnieuw de aarde verschrikkelijk doen schudden, en alles te niet doen. Maar Zijn
uitverkorenen zullen met Hem zijn. En zij die in Hem geloofden zullen opstaan en veranderd worden. Je hoort allerlei verhalen van mensen, die God
nu toont. Ze kunnen van alles geloven. Maar de dokters zeiden, dat ze van alles gedaan hadden om sommige patiënten te redden, maar ze stierven.
Maar hun familie begon gezamenlijk te bidden, en ze bleven bidden, en als ze gebedsdoekjes hadden, gebruikten ze die, en de patiënt kwam
opzienbarend terug. De dokters, waren verrast en wisten niet wat te doen. En ze kwamen voor de camera's en de familie gaf een getuigenis voor
enkele van de verschillende radio stations. En de dokters zeiden, deze persoon was klinisch dood, en kwam terug. Enkele van hen zeiden dat ze een
licht zagen, maar ze vertelden hen dat het hun tijd nog niet was om te gaan. En ze kwamen terug. Er was een man die de hel zag, hij kreeg daar een
glimp van te zien en hij hoorde de stemmen daar, en hij mopperde, laat mij hier uit. En na die ervaring werd hij wakker en begon er over te vertellen.
Hij vertelde daar zijn hele leven over. En een dokter schreef een boek over de verschillende ervaringen die hij nauwlettend gevolgd had. Hij was een
dokter, een van de chirurgen voor de militairen, hij was op het slagveld, een van de belangrijkste mannen in die oorlog, en hij kwam weer terug in
een medische praktijk, ik weet wanneer het daar is, en wanneer niet. Ik had deze ervaringen, waar mensen geweest zijn, en dingen hebben gezien
waar de Bijbel over spreekt. Anderen waren daar waar de Heere hen rechtstreeks bracht, en ze waren in een prachtig licht, en vertelde hen: Vrees
niet, maar geloof alleen. Ik kom spoedig! En ze kwamen terug. De dokters gaven toe dat de machines gestopt waren, en de dood ingetreden. Er was
niets over gebleven dan, het laken er over te trekken. En er was iemand thuis aan het bidden tot God, en de Heere vertelde hen iets en ze kwamen
terug uit de dood. Aan het eind van het tijdperk, zei Hij, zou Hij ons tekenen en wonderen geven enz...Het was gelijk bij Lazarus, en de zoon van de
weduwe die vanuit de dood verrees. Hij stopte die begrafenisstoet. Ik Ben Die Ik Ben, Ik Ben - O, hier spreekt Hij, Ik ben de Opstanding en het
Leven en die Rots, dat was Ik, in de wildernis, zegt De Heere, en die Rots was Christus, het staat in de brief aan de Korinthiërs door Paulus
geschreven. Bent u het nog steeds met mij eens? En die Rots was Christus. Voor die grote oorlog, verschenen er prachtige lichten, ringen en cirkels
over geheel de Ver. Staten en over Israël. Ik vertelde u er over. Ze zitten rond de tafel, en proberen nu de vrede uit te roepen. Een van de majoors van
de luchtmacht zei, ik heb heel wat dingen gezien, maar dit wat verscheen was niet van onze luchtmacht en had niets te maken met welke luchtmacht
dan ook, het kwam ergens vanuit de hemelen. Ik heb nooit eerder iets dergelijks in mijn gehele leven gezien, zo groot en prachtig, zo schitterend, en
het ging met grote snelheid verder. Het was een teken. Ze hebben deze dingen gezien, niet alleen dat hij het zag, maar het stond ook in de kranten, en
veel mensen getuigden van de zelfde dingen. Jezus zei in Lukas 21:11, Grote tekenen en verschrikkelijke dingen zult u zien in de hemelen.
Wetenschappers zijn er nu mee bezig, ze weten niet waar het heelal eindigt of waar het begint. Ze weten er niets over. En ze gaan verder dieper en
dieper de ruimte in. God is wonderbaar! En Hij is nu met ons, ja, Hij is hier en Hij is in de eeuwigheid. We zullen spoedig met Hem in de eeuwigheid
zijn, en zullen in staat zijn om daar in het geestelijke te leven. Hoevelen van u, kunnen Amen zeggen? U zegt, wij in de eeuwigheid? Wel, de
eeuwigheid is hier altijd geweest, maar er is alleen een tijds-limiet gesteld voor ons, natuurlijk gaat de eeuwigheid verder, en dat zal altijd zo blijven.
Wij zijn degenen die gedurende de eeuwen stoppen en veranderen. Nu is het onze tijd, zie, ik kwam hier enkel voor een paar minuten om u te
vertellen: Wees Gereed ! Er is een snel en kort werk, de uitstorting op alle vlees komt neer, dat is 't waarom u nu wonderen ziet onder de systemen
van Babylon, want het gaat eindigen. Je ziet het aan de top, door alle denominaties heen, , en je ziet de uitverkorenen die dichter in het Woord
getrokken worden. God verkrijgt de Zijnen. U kunt beter mijn woord exact nemen, maar vooral Gods Woord, dat is het wat Hij mij vanmorgen gaf;
Wees Gereed! niet alleen voor de ontzagwekkende gebeurtenissen, verschrikkelijke dingen komen er naar deze wereld, naast de tekenen en de
wonderen en de grote wonderen die de mensheid zullen gaan bezoeken. We zijn al over de periode van 6.000 jaren heen, de kalender is afgelopen. U
hebt het over Adam, Mozes en de profeten, een ieder die hier zit, u hebt nu het meest glorieuze uur dan wie ook, om in te leven. Dus doe daar uw
voordeel mee. Er zal van deze generatie meer verlangd worden dan van welke generatie hier voor, uitgezonderd mogelijk degene die rechtstreeks de
El Messias zagen, en deden wat zij deden. Maar in dit uur waar het Evangelie is gepredikt, zal er van ieder woord rekenschap moeten worden
afgelegd. En ik vertel u, het is tijd om gereed te zijn. Blijf waakzaam, laat de misleiding van de wereld op geen enkele manier de oorzaak zijn dat u
gaat inslapen, want in die tijd is het, dat de verandering zal komen en God ons zal wegnemen. Hoevelen van u geloven dat? Amen! Profetie, u ziet
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het in mijn Geschriften, en de Rollen, de wereldwijde gebeurtenissen die uit komen. En zij die dit horen, vertel het de mensen, dat het
middernachtelijk uur aan de gang is, de donders rollen. U kunt het alreeds zien, de late en vroege regen komen over de verzamelden. U zegt: Hoe
werkt dat? U ziet het komen, het gaat heen en terug, en gaat over tot in de verschillende denominaties. En Hij is alreeds bezig en daaruit zal God
tevoorschijn brengen. Hij heeft hen er al uit afgescheiden. Zeer spoedig zal het voorbij zijn. En wanneer dat is, dan zal Hij komen! Dus, u die hier
naar luistert, overzee, in Nigeria, Canada en ook in andere plaatsen, waar het ook heen gaat, ik bid voor u met geheel mijn hart. Getuig en vertel
anderen wat ik gezegd heb op deze cassette. Een belangrijke man in Washington DC vroeg, kunt u ons laten weten wanneer de grote oorlog zal zijn
die we verwachten? Het is niet dat we het ons niet realiseren, we weten dat het komt. Mac Arthur zei, als je bepaalde dingen niet doet in Noord en
Zuid Korea en Azië. En Patton zei trek op naar Rusland, en de Aziaten en naar China - Armageddon – Mac Arthur zei, u zult Armageddon onder ogen
moeten zien. Truman liet hen gaan. De oude generaal Douglas Mac Arthur, het was hartbrekend, zo hard als hij werkte, zie wat hij gedaan heeft, hij
zei: Oude generaals zullen nooit sterven, ze zullen verdwijnen. En laat hij verdwijnen met God om ons te beschermen. Kunt u Amen zeggen? Ik weet
niets van Patton. Boy, in de ene minuut kan hij God vinden, en de volgende minuut weet je niet wat hij zal doen. Maar al deze mannen
kenden/wisten van God, maar het is overeenkomstig wat u doet met Hem! Kunt u Amen zeggen? Oude Christenen zullen ook niet sterven, ze
zullen ook verdwijnen en ze zullen veranderen, zegt De Heere, en Mij ontmoeten! Luister, vertel de anderen dat ze een werkelijke zalving
hebben gemist, om niet hier te zijn. De zomer komt, en ik heb nog veel te doen, en ik wil dat u bidt, een ieder van u, en ik bid voor u met geheel mijn
hart. Zie, God heeft een werk voor een ieder van u, getuigen of bidden of wat het ook is. U hebt niet lang de tijd meer, en rechtstreeks nu, hebt u het
gezien, dat het honderd dollar biljet veranderd is? Ik heb u verteld dat het geld zou veranderen, dit is misschien al het begin van de kasloze
maatschappij. Ik gaf u de boodschap, om u te vertellen: Wees Gereed! En in de Bijbel staat: In een uur waarvan u het niet verwacht. Houd dat in u
gedachten. Ik bid voor een ieder die dit hoort, moge Gods kracht op u rusten om zelfs de zieken in uw gezin te genezen en dat de kracht van de
Heere op u is om de waarheid te profeteren en mogen de kracht van de Heere op u zijn om wonderen te werken en om te getuigen en om zielen te
redden. Maar als ze niet willen horen, dan zal de kracht van de Heere op u zijn, om zelfs de komende gebeurtenissen van te voren te zien, die tot de
terugkeer van De Heere der Heerscharen zullen leiden. Kom en prijs De Heere! Net als Mozes, ik kan het beter op deze manier zeggen: Oude
predikers zullen nooit sterven. Mozes verdween alleen en ze kunnen hem tot op vandaag niet vinden. God zegenen u hart!
Neal Frisby

www.NealFrisby.nl

Neal Frisby Hoofdsteen Partners © – boodschap.-april.-1996

