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Met liefde gemaakt 
voor jou! 

 

Cappuccino met een smaakje 
in een zelfgemaakte mok 

plastic lepeltje, wat suiker 
en gewoon als extra gok 

koffieleutjes om te dippen 

want dat mag gewoon vandaag 
-jij de leukste, liefste, mooiste- 

we verwennen jou heel graag 
neem de tijd om te genieten 
doe vandaag maar rustig aan   

en wij vragen God de Vader  

of Hij met jou mee wil gaan! 
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