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Heeswijk / 1 november 2011
PRESENTATIE
Dit boek werd gepresenteerd op 4 november 2011 tijdens het symposium 'Mobiele Kerken' in de
Boothzaal van de Universiteit van Utrecht, georganiseerd door Luce (www.luce‐crc.nl).
Dit symposium werd zo aangekondigd:
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