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Laurier wordt vlinderstruik
De Protestantse Gemeente Rhenen deed de EKO-scan van
milieuorganisatie A Rocha om te zien hoe zij de omgeving rond haar
kerkgebouwen kan vergroenen.
Tekst: Kees Posthumus | Beeld: Kerkmagazine
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